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Mukaddime

Karacaahmet ve Yunus Emre'ye sahip ^ikan §ehirlerin

ba§mda gelir Isparta. §ehir 90k eskilerden beri kalesizdir fakat

fethinde ^ocuklarm masallarim siisleyen yedi kahraman karde§in

§6hreti gunumiize kadar gelir. Bugiin Halife Sultan, Yedi^ehitler,

Piri Mehmet, ve digerleri mahalle adlariyla ya§amaya devam eder

Ispartalmm giinluk hayatmda.

Hz. All sevgisine sahip ^ikan ve hayatiyetini en zor

zamanlarda bile surdurebilmi§ olan nazeninler kendilerine §eyh

bulmakta hi^ zorlanmazlar burada. Dergahlarmin ba§ina

Nak§ibendi §eylileri getirilnii§ olsa da, hayatm cilvesidir ki, zaman

i^inde Nak§ibendi dergahi donii^iir Bekta§i tekkesine.

Gormek i^in bakildigmda insanm secdedeki halidir vav, ve

§eliirli Cami-i atik'te ii^ler, yediler ve biiyiik evliyalar ile toplanir

'Vav'm altmda, dualariyla Hicaz'm yolunu tutar, bin aydan hayirli

gecede sabaha kadar.

Peygamber Camii'nin in§ai §ehrin ruhunu aksettiren bir

oykiidiir, oyle ki, yardim yari§inda one ^ikan Vesile Hanim

Mabedde kilman ilk Cuma namazmda yer alrr, musalla ta§inda.



Burada bir zamanlar, Berdeli §eyhin Yazla'daki tekkesinde yerine

biraktigi halefi talebesidir, ^iinkii ahirete irtihal ederken onalti

^ocugu da Peygamber a§ki yiiziinden babalanni yalniz birakmazlar.

Bu yolun cilvelerine akil sir ermez, kimi Pir Muhammed gibi

§eyhinin nezaretinde alti ayda o yiiksek makamlara ula§irken, kimi

Turabi gibi sadece mur§idini bulmak ifin otuz yil yol kat eder.

incili'nin tiirbesiyle dikkati ^ekse de, Sav'm karakteri

kaderidir sanki. Osmanli zamanmda ismini nasil duyurmu§sa,

mimlenmi§ gibi §6hretini takip eder yakm ^agimizda da.

Anadolu'da ka^ yer vardir boyle §6hreti kendisinden once gelen

bilinmez. Barla hig de geri kalmaz Sav'dan, mukaddes mekanlann

toplandigi yer olarak.

§ehirleri kuran insanlar, once tekkelerini kurmu§tur

Senirkent'te, her yerde oldugu gibi. Atalarinm ruhaniyeti

felaketlerde hamisi olur §ehirlinin.

Isparta'da bir yer vardir ki, insanlar topluca trrmanirlar dagin

zirvesine, kul olmanin ozgiirliigunu hissederler giinlerce, miibarek

bir zatm kabrinin ba§inda. Qogu Diinya hayatim misafirlige

benzetse de, misafir degildir onlar, zira hem ekip bi^tikleri tarlamn,

hem de hasadim kaldirdiklari ahiretin insanidirlar. Hayatlarimn

par^asidir oliim sonrasi, kavu§mayi arzulamasa da farkmdadir

hayatm manasmdan.
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ISPARTA

E V L I YA L A R I





"Isparta il^e merkezi ve kazalarinda adi ve yeri belli olan

360 kadar, belli olmayan bin kadar evliya veya kutsal ki§i

veya biiyiik adami vardir."

-Bociizade-

13. asir

Bolgeye ilk Arap akinlanmn Emeviler doneminde ba§ladigi ileri

siiriilur. 713'teki akinin ardindan bu defa Abbasiler tarafindan 771 'de

yeniden hucuniar ba§lar. Ve hatta ge^ici bir siire Isparta ele ge^irilir. tbn

Bibi'ye gore ise §ehir HI. Kiligarslan zamamnda, rmahtemelen 13.

yiizyilm ba§lannda zapt edilir'. §ehrin Selgioklular tarafindan ele

gegirili^ine dair yedi karde§in menkibeleri bugiin hala halkin zihninde

yerini muhafaza eder

Filiz Nurhan Olmez ve §irin Gokinen'in gali^malarindan^ §eremet

Dede'nin turbesinin eski adiyla Germiyan Mahallesi §imdiki adiyla

iskender Mahallesi'nde, eski Antalya yolu ile §ehit Fethi Bey

Caddesi'nin kesi§tigi yerde bulundugunu goriiriiz. Bu Dede'nin

Isparta 'nin Selguklular tarafindan fethinde ba§ari gosteren yedi karde§ten

biri oldugu rivayet edilir Kabrinbakimi ile ilgilenen tiirbedar, gegmi^te

EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi

^ Filiz Nurhan OLMEZ §irin GOKMEN, Isparta 11 Merkezi'nde Bulunan

Tiirbeler
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§eremet Dede'nin tiirbesinin oldugunu, yol ge9mesi sebebiyle yikildigim,

fakat Dede'nin, kabrinin kaldirilmasina miisaade etmedigini, bu nedenle

kabrin yerinden kaldmlamadigini belirtmektedir. Kabir, 9i§ini haber

vermekte geciken 90cuklar i9in ziyaret edilir. Yasin Erdenk' ve Ha§im

Keskin 9ali§malannda, mahalle sakinlerinden hayirsever bin tarafindan

yol kenarina adina kii9uk bir 9e§me yaptirilmi§ oldugundan ve

ziyaret9ilerin 9e§me yanindaki ta§ arasina mum yaktiklanndan soz

ederler.

§ehit 0$maii Dede'nin bparta'mn Sel9uklular tarafindan fethinde

ba§ari gosteren yedi karde§ten bir di^ri oldugu rivayet edilir. Ge9mi§te

buraya siitii az olan ya da olmayan kadinlann geldigi, giiniimiizde ise

gelenlerin sayismm azaldigi anlatilir. Gelenler genellikle ya§li kadmlar

olup, Dede'nin mezar ta§mm iizerine bir giin ya da birka9 saatligine, bir

kase su birakip dua etmektedirler. Bu kaseyi Dedenin kabrine

birakmalanmn sebebi sofralarmdaki boUuk ve bereketin 90galmasim

istemeleridir. Eski tiirbedar, ziyaret9ilerin ge9mi§te bez baglayarak,

adakta veya dilekte bulundugunu, dUekleri ger9ekle§enlerin adaklanm

yerine getirdiklerini soyler. Erdenk^ ve Keskin'' ise, Vanli Camii'nin

yaninda biiyiik bir ceviz agacmm altindaki mezarm zamanla

kayboldugunu ve yerini bir ta§ yigmi aldigim belirtir. Aga9 zamanla

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yuksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001

" KESKIN Ha§im, Isparta ve Civarmda Ya§ayan Halk InarKjlan, Yuksek

Lisans Tezi, 1998
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ya§lamp kuruyunca mezar adeta ortadan kalkar. Fakat burayi bilen ve dua

igin gelen kadinlar gaput baglayip adak adayarak ziyaretlerine devam

etmektedirler. Mezar Vanli Camii hocasi merhum Fevzi Boke tarafmdan

1970'te kofeki ta§indan yaptinlir.

Bociizade'riin eserinden' ogrendigimize gore, Isparta'da Piri

Mehmet Halife'nin Daru§§ifasi civannda sokak iginde tiirbesi bulunan ve

Sitma Dedesi lakabiyla anilan zatin kimligi bilinmiyorsa da onim Piri

Mehmet Efendi zamanmda veya daha sonra ya§adigi sanilmaktadir. Sitma

Dedesi'nin, sitma tutanlan, isitilmi§ sogiit yapraklan iizerine yatirarak

terlettigi, sonra sogiit agaci yapraklarim ve kabioklanm kaynatarak

hastalara igirdigi, ve boylece sitmayi iyile§tirdigi soylenir. Yazar eserini

kaleme aldigi 1900'lerde bile bu kaynami§ sulan igip, mezarmin iistiine

yatan hastalann iyile§tiginin gorijldiigiinii kaydederek §unlan ilave eder.

"Sitma Dede'nin Karasofu veya Karakadi adiyla Piri Mehmet Halife'nin

dervi§ligini yaptigi hicri 965 veya 970 yillarmda oldiigunde, §imdiki

yeixle bulunan evinin bahgesine gomiildiigii, buraya biti§ik olan bir eve

halen Sofu evi denildigi soylenmektedir." Halbuki Erdenk, yiiz yil sonraki

9ali§masinda-, Doganci Mahallesi Degimien yolu 2415 nolu sokak

iizerinde bulunan ve "Hu Dede" diye de anilan Sitma Dedesi'nin

Isparta'mn fethinde kahramanliklan goriilen yedi §ehitlerden birisi olarak

anildigim yazar. Yillardir ziyaretgi akinina ugrami§ olan tiirbenin bugiin

kaldinlmi§ oldugunu ve sadece gevre halkimn yerini bildigini kaydeder.

' BOCUZADE Siileyman Sami, Kurulu§undan bu Giine Kadar Isparta

Tarihi, I. Ve II. Cilt Isparta eski Mebusu (1851-1932) Bugiinkii dile

^eviren ve yayinlayan Dr Suat Seren
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Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan' ise, 30 Kasun 1925 tarihinde,

1341 Nolu "Tekke, Zaviyelerle Turbelerin Kapanmasina ve

Turbedarliklarla Bir Takim Onvanlann Yasaklanmasina Dair Kanun"

giktiktan sonra, Sitma Dede'nin tiirbesi yiktirilmi§ ve sitma hastaligina

yonelikuygdamalann ortadan kalkmi§ oldugunu ogreniriz. Olmez, Sitma

Dede'nin kabrinin Piri Mehmet Mahallesi'nde olduguna inamldigini ilave

eder.

Erdenk^, Isparta'nm giineyinde bulunan Sidre Tepesi'nin §ehre

bakan yamacmda yer alan Muharrem Dede'ye ait tiirbenin 1955 yilinda

halktan birisinin riiyasinda verdigi soz iizerine yaptinlmi§ oldugunu

yazar. Yakin zamanda yine adak sahiplerince tiirbenin yanma giizel bir

mescit ve mutfak yapilmi§tir. Tiirbenin yamnda tatli ve ho§ igimli bir

kaynak suyu vardir. Tiirbe igindeki sandiokanm iizeri ye§il bir ortii ile

6rtiilmii§tiir. Tiirbe gevresi son yiUarda piknik alani olarak da

kullanilmaktadir. Muharrem Dede'ye her tiirlii ihtiyaci olan ziyaretgi

gelmektedir. Ayrica hacca niyet edenler yola gikmadan once, geng kizlar

kismetlerinin agilmasi igin, askere gidenler kazasiz belasiz donmek igin,

bir kisim insan da ev sahibi olmak igin buraya gelip iki rekat namaz

kilarak dua etmekte ve dilek dilemektedirler. Giiniimiizde insanlann

burada ozellikle Per§embeyi Cumaya baglayan bazi gecelerde bir araya

gelerek toplu halde zikrettikleri goriiliir. Olmez ve gokmen'in

gali§malarmdarf Muharrem Dede'nin Isparta'mn Selguklular tarafindan

fethinde ba§an gosteren yedi karde§ten biri oldugunun rivayet edildigi

' age
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anla§iliyor. Isparta'mn fethi esnasinda nobet ba^mda burada §ehit du^tugii

veya diger bir menkbeye gore de, foban iken erdigi ileri suriilmektedir.

Onun ayni zamanda Mevlevi tarikatina mensup oldugu da kabul edilir.

Mevlevi Tarikati mensuplarinm, ozellikle Per§embeyi Cumaya baglayan

gecelerde toplu halde gelip, Muhairem Dede igin dua ettikleri

beUrtilmektedir. Isparta'da Mevleviligin kurucusu Teberdar Mehmet

Dede'nin hayatinda bu mekamn ozel bir yeri vardir. Keskin

9ali§masinda', her turlii dilek ve istek ifin gidilen tiirbede, kii^uk ve

biiyiik ba§ hayvati kurban etmek, ziyarete gelenlere yemek vermek,

tiirbenin ya da bir fakirin ge^itli ihtiyaglarim kar§ilamak gibi adaklarda

bulimdmakta oldugimu anlatir. Adak olarak koyun, kegi gibi kurbanlann

yaninda horoz ve tavuga da rastlanir.

Olmez ve Gokmen'in ^ali^malarmdan^, halk arasmda Kesikba^

Dede veya §ehit Fethi Bey ismiyle amlan zatm Isparta gayi yakimnda

kendi adiyla anilanyerde yatmakta oldugunu ogreniyoruz. Kofke ta§indan

yapilmi§ olan tiirbenin igi namaz kilinabilecek kadar geni§tir. Yaninda bir

§adirvan ve caminin bulundugu tiirbenin bakirmyla caminin imami ve

Cami Koruma Demegi ilgilenmektedir. §ehit Fethi Bey'in Isparta'mn

Sel^uklular tarafindan fethinde rol oynayan yedi karde§ten biri oldugu

anlatilir. Rivayete gore, Dede'nin ba§i Isparta'mn fethi i^in sava§irken

kesilmi§tir. Dede de ba§mi koltugunun altma alarak sava§i kazanana

kadar cihat etmi§ ve sava§m kazamlmasiyla ba§im tiirbesinin kar§i

tarafmda bulunan tepeden yuvarlayip, "Ba^im nerde durursa heni oraya

defnedin\ demi§tir Ba§i iig yol aynminda durmu§ ve durdugu yere

'age
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g6mulmu§tur. Dede'nin turbesinin yol aynmmda oldugundan kaldinlmak

istendigi, fakat kaldirmak igin gelen i^gilerin ellerinin, kollanmn tutmaz

oldugu, hatta gatiya gikanlann gatidan du§tugu anlatilir. Kesikba§

Dede'nin halen dunyanm ge^itli bolgelerinde sava§an Musliiman askerlere

yatdim ettigi kabul edilir. Son olarak Kore ve Kibns sava§lannda

goriildugii halk arasinda rivayet edilmektedir. Kesik Ba§ Dede Tiirbesi'ne

her tiirlu dilek igin gidilmekte olup, ozellikle askere gidenler Dedeyi

ziyaret etmektedir. Genellikle Cimia ve {^ar§amba giinleri ziyaret

edilmekte olan tiirbeye, ziyaretgiler gimieden once dua etmeye

ba^lamakta ve buna halk arasinda Dededen "destur almak" denilmektedir.

Dilek ve istegi gergekle^en ya da hayir yapmak isteyenler, tiirbe yaninda

kurban kesip yemek verdikleri gibi, tiirbeye ya da ihtiyaci olan kimselere

ihtiyaglan dogrultusunda ge^itli hediyeler de alinmaktadir. Kesik Ba§

Dede'nin ruhu igin, miibarek gecelerde, esnaf aralannda para toplayip,

helva pi§irmekte ve dagitmaktadir.

Erdenk', tiirbenin 1951 yilinda yeniden yapilmi§ oldugunu

belirterek, Omer Seyfettin'in Kesikba§ hikayesiyle §ehit Fethi Beyin

hikayesi arasinda benzerlik bulur. Keskin ise^, kitabede §ehit Fethi Bey

yazili olan tiirbenin yapimim Karakop^a ismiyle bilinen Mehmet

Atabakan'in iistlenmi§ oldugunu ve kapinin ijzerinde Atabakan admin

Arapga harflerle yazili oldugunu belirtir.

'age
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Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan', Doganci Mahallesi'nde Pa§aoglu

Bahgesi'nde buliman kabirde medfun bulunan zatin Ihlamur Dede

ismiyle amldigim ogreniyoruz. Gegmi^te mezann kenannda ihlamur

agaci oldugu ve zamanla kurudugu igin bahge sahibinin kestigi

soylenmektedir. Ismini bu agagtan aldigi kabul edilen Ihlamur Dede'nin

Horasan erenlerinden oldugu rivayet edilir. Keskin ise gali^masmda^,

halkin, Ihlamur Dede'nin Horasan'dan gelen yedi karde§ten biri olduguna

inandigini yazar. Bu ki§iyi ziyarete gelenlerin, gegmi^te ihlamur agacina

givi gakip, bez bagladiklan, giiniimuzde ise; Dede'nin kabri demir

parmakliklarla gevrili oldugu igin gaputlan parmakliklara bagladiklan

belirlenmi§tir. Aynca demirlere kiigiik mendillerle yaplmi§ salmcak,

dallardan yapilmi§ bilezik ya da yiizijk gibi nesnelerin asilmi§ oldugu

goriilmektedir. Her tiirlii dilek igin bu tiirbeye gelinmekte olup, evlenmek

isteyenlerin gqgunlukta oldugu gozlenmi^tir. Dilegi gergekle^en kimseler,

kabrin gevresinde bulunan evlere, yiyecek, tiilbent ya da seccade gibi

hediyeler dagitmakta ya da Dede'nin kabri ba§inda kurban kestirip etini ve

derisini Huzur Evi, (|]ocuk Esirgeme Kurumu, Talebe Yurdu gibi ^e^itli

kurulu§lara gondermektedir. Erdenk ise §ali§masinda^, mezann yaninda

bir su angi, biraz ilerisinden de Isparta (^ayi gegmekte oldugundan

bahisle, hastalann ziyaretlerinden sonra ihlamur agaglanna givi ^aktiklan,

gaput bagladiklan ve adak olarak ak§am yanmak iizere mezann ba§ina

mum koyduklanm yazar. Ihlamur Dede'ye yiiruyemeyen gocuklann

gelirildiginin mahalle sakinleri tarafindan belirtildigini kaydeder.

' age
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Hiiseyin Ba? Dede Tiirbesi, Venice Mahallesi ile Dere Mahallesi'ni

birle§tiren kopriiye yakin yerde bulunan ve bir siire oncesine kadar suyla

gali^an, iki katli eski bir un degirmeninin igerisinde, ikinci kata gikan

merdivenin altindadir. Mezar sandul<ca ile korunmaktadir. Degirmenin igi

kamnlik oldugundan ziyarete gelenler i^in di§arida sandukaya yakin

pencere i§iklandirilim§tir. Tiirbedar bu tiirbeye insanlarm ^e^itli

hastaliklardan ve biiyiiden kurtulmak igin geldigini belirtmektedir.

Ziyarete gelen ki§iler, degirmenin arka bahgesinde bdunan, biiyiik, demir

su borusunun altindan iig kez gegerek dua etmektedir. Bu gegi^ler

esnasmda bastiklari yere bir daha basmamak igin ozen gostermektedirler.

Bu uygulama, iiq giin ya da iig hafta boyunca devam eder. Hasta her evine

gidi§inde turberdn yamndan, igine hig su konulmami§ testiye su doldurur

ve bu Sudan ba§ka su igmez. Bocuzade Suleyman Sami', gegmi^te yagmur

yagmasi istendigi zaman bu degirmene gidildigini yazmaktadir. Eskiden

bakimiyla ilgilenen birinin olmasina ragmen, bu tiirbenin giinumuzde

tiirbedan bulunmamaktadir. Keskin ise halk inanglan iizerine yapmi§

oldugu gali^masinda^, hayati hakkmda yeterli bilgiye sahip olamadigimiz

Hiiseyin Ba§ Dede'nin Isparta fatihlerinden oldugunu kaydederek

Bociizade'den nakille bir yagmur duasi torenini §oyle yazar. "Nisan ve

Mayis aylarinda yagmur yagmadigi zaman Tabakhane yamndaki gaydan

ye tali § bin tane kiigiik ve temiz ta§ toplamr. Bunlar yedi torbaya onar bin

tane konularak yedi abdestli geng tarafmdan, yedi hocamn ve yedi okulun

ogrencileri ile ilahi okuyarak Ulu Cami ve namazgaha getirilir. Biorada

ulema, e§raf ve esnafin katilimiyla torbalarin agzi dikili olarak Venice

Mahallesi Kaya

'age
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Ce§me Namazgahina gotiiriilur. Sonra Hiiseyin Ba§ Dede Degirmeninin

su borulari ba§ina birakilir. Okul ogrencilerinin i§i burada bitmektedir.

Yedi giin sonra §61en yapilir. Yedi okulun ogrencileri ve halk, eski

elbiselerini giyerek §61ene katilirlar. Kaya ^e§me Namazgahinda dua

ba§lar, eller a§agiya dogru 9evrilir. Dua sonunda degimien oluklan

altindan ge9erler. (^ogu zaman yemekler yenirken veya dualar sirasinda

yagmur yagmaya ba§lar. Bugiinbu torenler kalmami§tir."

Erdenk , tiirbenin genellikle (^ar§amba ve Cuma gunleri sabah

namazindan sonra ya da Cuma sela vaktinde ziyaret edilmekte oldugunu

kaydeder. Ziyaret9iler, ziyaret sonrasi degirmenin arica bah9e duvarina

9ivi 9akip, bez baglar. Bazen bulgur serpildigi de goriilmektedir.

Ebubekir Dede'nin tiirbesi, Isparta'da Hisar Mahallesi Giilcu

Sokak'ta bir evin bah9esi i9erisinde kapisi sokaga bakan ve i9inde bir

sanduka bulunan bir tiirbedir i9i dar olan tiirbede Yasin-i §erif ve dua

kitap9iklari bulunmaktadir. Ebubekir Dede'nin, XV. yiizyilda ya§ami§

olan Hace-i Sultan Abdulkadir Geylani'nin talebesi oldugu soylendigi

gibi, 13. yuzyilin ba§inda Isparta'nin fethi sirasinda ya§adiklari kabul

edUen yedi §ehitlerden birisi olduguna da inamlir. Tiirbeye gelen

ziyaret9iler bir Fatiha U9 thlas suresi okuyarak her tiirlii dilekte

bulunurlar. Adakolarak 90culdarin sevindirildigi soylenmektedir.

1900'lerde Bociizade'nin yazdigina gore^, Harabizade veya

Cubuk9uzade Medresesi diye anilan ve Abdipa§a (Kavakli) Camii

bitijigindeki medrese i9inde medfun bulunan GokveK Sultan veya diger

'age
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adiyla §eyh Recep Efendi, islamligin Isparta'ya yayilmaya ba§lamasi

siralarmda Horasan'dan gelmi§tir. §imdiki gomulu oldugu yer o zamanlar

baglik, bahgelik ve §ehir di§i oldugundan zaviyesini burada kurmu§,

birgok vakiflar elde ederek, gelen gidenleri misafir etmeye ba§lami§tir.

Kendisinin binfok kerametleri oldugu soylenirse de, en onemlisi, 3-4

ya§ina geldigi halde yiirumeyen gocuklann bu tiirbe ^evresinde u? defa

yuriitmek suretiyle yimir olmalandir. Gokveli Sultan'in ne zaman ya§adigi

ve oldugu bilinmiyor. Ancak, turbedarian elindeki bir tapu kaydmdan,

1563'te Kanuni Sultan Suleyman doneminde yapilan vakiflar saynninda

bu tiirbe ve arazisinin deftere gegirildigi anla§iliyor. O tarihte adi gegen

zaviyenin Isparta Medresesi muderrisi Mevlana §emsettin Efendi'nin

tasarrufunda bulundugu ve onim adina deftere yazildigi, vakifnamesine

gore tekkeye biti§ik evlerde §eyhlerin oturdugu, avlu ve bahgesinin

bulundugu goriiluyor. 1728 tarihinde kayitlarm yenilendigi

anla§ilmaktadir. Ancak 1900'lerde, artik bahge ve evlerin bulunmadigi,

etrafinda birkag yuz yiUik mezarlarla yeniden yapilmi§ birkag odanm yer

aldigi goriilecektir. O giinlerde, bu odalarda gelen gidenler agirlandiklan

gibi, haftanin belirli giinlerinde de dini torenler yapilmaktadir.

Olmez ve Gokmen'in gali^malannda', bugiin (^elebiler

Mahallesi'nde (^irdli, diger adiyla Kavakli Camii ile Tuhafiyeciler Sitesi

arasmdaki cami bahgesinde yer alan tiirbedeki zatin Horasan'dan

Anadolu'ya akin eden Turk bilginlerinden oldugu ileri siiriilur.

'age
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Erdenk ise gali^masmda', etrafi demir parmakliklarla gevrili kabrin

hemen iistiinde bir agagtan soz eder. Mezar ta§inda, 'Gok Veli Sultan

Hazretleri (Ayak Dedesi) 1175-1260 yiUarinda Isparta'mizda ya§ami§

biiyiik alim ve evliyalardan §eyh Recep Efendi', yazisi bulimmaktadir.

Gok Veli Sdlan Hazretleri'nin adi kaynaklarda §eyh Recep ve Abdi Pa§a

olarak gegmektedir. Horasaridan geldigi ve Isparta'mn en eski

erenlerinden oldugu rivayet edilmektedir. §u anda mezarin oldugu yerin o

zamanlar omianlik ve fundalik oldugu, §eyhin burada tekke ve zaviye

yaptirdigi ve ayncakeramet sahibi oldugu ifade edilmeldedir.

Burasi genellikle yuriimekte geciken ve yuriiyemeyen gocuklann

goturiildugii bir yerdir. Adi da bu yiizden Ayak Dedesi'dir. Yuriiyemeyen

gocuk (^ar§amba, Cuma ve Cumartesi giinleri mezann etralinda iiq defa

dola§tinldiktan sonra etrafa gaput baglanir ve adaklan igin mum

yakilimii§. Yine hasta gocuklar mezarin yanina getirilip mezann etrafmda

yedi defa dondiiriiliir ve bu hareket iiq defa tekrarlaturmi§. Daha sonra

adak olarak camiye siipiirge ve benzeri ihtiyaglan hediye edilirmi§.

Bugiinbu uygulamalann kayboldugu soylenmektedir.

14.asir

Yiizyilm ba§lannda Isparta'nm kugiik bir kale durumimda oldugu

tahmin edilebilir. Bu donemde Mogol valileri ile Hamidogullan

arasmdaki miicadelelerden §ehir de muhtemelen etkilenir.

'age
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E^refoguUan'nm 1326'dan sonra pargalanmasi sonucu HamidoguUarimn

idaresine giren yerlerin KaramanoguUan ile ihtilaf olu§turtnasi

nelicesinde Hiiseyin Bey bu topraklan Osmanlilara vererek bir bakima

Osmanlilarla Karamanogullarim kar§i kar§iya getirir. Hiiseyin Beyin

1391 'de vefatmdan sonra Isparta'nm Osmanli idaresine girdigi goriiliir.'

ibn Bibi'nin kaydettigine gore Selgioklulann fethi sirasmda son derece

miistahkem bir kale durumunda olan Isparta, Ibn Battuta'mn tasvirine

gore ise, kalesi yiiksek bir dagin iizerinde yer alan ve giizel ^ar^ilan

bulunan bir kasabadir

15. asir

Timur'iHi Anadolu harekati Isparta bolgesini de etkiler. Daha sonra

(^elebi Mehinet'in Karamanlilarla miicadeleleri sirasinda burasmm

Osmanlilara gegtigi dii§iiniiliirse de kesin hakimiyetin II. Murat

doneminde gergeMe^tigi muhakkaktir. Bu devirde Isparta'nm ilk Osmanli

idarecisi olarak Kutlu Bey goriiliir. Selguklular doneminde in§a edilmi§

olan Ulu Camii yerdden yaptiran Kutlu Bey' in Kosova Sava§i sirasinda I.

Murat tarafindan Anadolu muhafazasinda birakilan be§ emirden biri

oldugu kaydedilir Bociizade Ulu Camiden soz ederken^, "kerestelerinin

Sidre dagindan kesilmesi konusundaki rivayet ve hikayeler dahi bu

caminineskiliginikanitlamaktadir", der. Zira o devirlerde Sidre daginin,

' EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi

^ Kurulu§undan bu Giine Kadar Isparta Tarihi, I. Ve n. Cilt Bocijzade

Siileyman Sami Isparta eski Mebusu (1851-1932) Bugiinkii dile geviren

ve yaymlayan Dr. Suat Seren
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ormanlik olmasi muhakkak gibidir. Zira caminin bulundugu mahalleye,

ilk kurulu§unda Cami-i atik Mahallesi denildigi, 1900'lerde Sidre dagimn

eteginden Dere mahallesine kadar uzanan alanda hala biika9 9am (sedir

agaci) bulimdugu, bu alanda tarla aganlann yerden 9am kiitiikleri, girali

agag kalintilari 9ikardiklan goriilmektedir. Bu eskiligine gore, bu cami,

halk arasinda pek kutsal ve ugurlu sayilir. Ve hatta her yil Kadir

Gecesinde ve diger kutsal giinlerde Caminin Hicaza gidip, sabah

dondugiine inamlir. Bazilan, camideki biiyiik Vav harfinin altinda

Yediler, Kiiklar ve biiyiik evUyalarin toplandiklanm, camiyle birlikte

Hicaza gittiklerini sanarak, sabaha kadar vav harfi altinda oturur, dua

eder, hicaza gitmi§ sayilacaklanna inamrlardi. Hatta, bu camii biraz

yiikseltmek ve onarmak isteyenlere kar§i 9ikar, dokundurmazlardi. 1899

yilinda, mihrap tarafindaki birka9 9uruk diregin yenilenmesi i9in dami

a9ildiginda, direklerden 9ogunun 9uriimii§ oldugu goriilerek, o sirada

Isparta Mutasarrifi bulunan tzmit'li Hiiseyin Hiisnii Bey, dogruluk ve

9ali§malari He halkin giivenini ve sevgisini kazanmi§ bir ki§i olarak,

hurafelere inananlan aydinlatmak ve ikna etmek suretiyle, camii tamamen

yiktirip, Padi§ah 11. Abdiilhamid'in tahta 9iki§mm 25. yili anisma,

Ayasofya'ya benzer kargir ve 90k kubbeli olarak, yeniden yapilmasma

karar vermi§, halk, esnaf ve e§raftan yiizden fazla ki§iyi toplayarak, ilk

hamlede 500 kiisur lira toplayarak, adinin Hamidiye Camii olmasi i9in

izin almi§ ve hemen yiktirarakyeiusinin yapimina ba§lami§ti. Yerli, dogal

olarak 9ikan ve Otta§i denilen tajtan siitunlar, kofke ta§indan beden

duvarlan ile iki yilda cami yapilmi§, bu yapimda, o eski hurafelere

inananlar bile arabalarla, sirtlarinda ta§ ve toprak ta§iyarak, bir9oklan

para yardimi yaparak, Barut9uzade hanimi Hace Vesile Hanim, ii9 dort

yiiz liralik emlak ve arazisini, bir9ok kadinlar altin ve ziynetlerini hediye
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etmek suretiyle yardimda bulunmu^lardir. Boylece bir iki bin liralik

malzeme giderleri saglanmi§ ve cami 1904 yilmda bitirilerek Ramazan

ba§inda ibadete agikni^tir. Ilk Ciima namazi kilmdigi giin, biijoik bagi§ta

bulionan Hace Vesile Hanim'm cenaze namazi kilmmi§tir. Sultan adma

yapilan camilerin gifte minareli olmasi gerektiginden, padi^ah^a bagi§

yapilip ikinci minare in§a edilinceye kadar, cami adinm Ulu Cami olarak

andmasi, ilerde de, ilk kurucu Kutlubeyin adini ya§atmak igin cami

adimn Kutlu-Hamid olmasi kararla§tirilmi§tir. Bu yapimda emegi gegen

Bayindirlik Mijdiirii Miihendis Kalfa oglu Yanko Efendiye 25 lira

degerinde bir saat, bir kat elbise, diger usta ve kalfalara da birer kat elbise

hediye edilmi§tir. Mihrap ve minberin kenarlanna ve ba§lanna dini

yazilan yazarak mermere i§leyen §afakzade, Bekta§i Haci Hafiz Mustafa

Tevfik Efendinin oglu iinlii hattat Hafiz Mehmet Hilmi Efendiye de para

ve armaganlar verilmi§tir. Cami i^indeki yiizlerce hah, 200 lira degerinde

kristal avizeler, e§raf ve ileri gelenler tarafindan camiye hediye edilmi§tir.

Velhasil, kiigiik biiyiik herkes, giicii yettigince camiye yardim ve

hibelerde bulunmu§lar, bu camide cenaze namazi kilinanlarm hah

bagi§lari da cami bagi§ defterine yazilmi§tir. Bu caminin yapiminda yapi

kurulu olarak gah^anlar, Mutasarrif Hiisnii bey Ba§kanliginda Miiftii

§akirzade §akir Efendi, Belediye Ba§kani Bociizade Siileyman Sani,

Evkaf Miidiiru Atabeyli Kaputluzade Mehmet Nuri, Idare meclisi

iiyelerinden (^alhzade Mustafa Necip, Handanzade Haci Hasan, memleket

e§rafindan Dere Mahallesi imami Haci Ali ve Haci Emin, Ka^kmzade

Haci Ahmet, Cigerzade Haci Mustafa Aga ve katiplik yapan Evkaf Katibi

Kavukguzade Hiiseyin Atif Efendilerden miite§ekkildi. Agili^ toreninde,

manzum olarak Belediye Ba§kam Bociizade Siileyman Sami'ninyazip
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okudugu nuttik, her satin 'Amin' sesleriyle kar§ilanarak, biiyuk bir

cemaat tarafindan dinlenmi§tir.

Bu nutuk, mutasamf tarafindan, bir levha yaptinlarak, cami igine

asilir. Bu konudaki gayretlerinden otiirii Mutasarrif Husnii Beye III.

Osmani ve n. Mecidi ni§anlan verildi. Bociizade'ye IV. Osmani, Miiftii

§akir Efendiye, Handanzade ve (^allizadelere Salise, digerlerine IV.

Mecidi, kereste bagi§inda bulunan Arapzadelere Salise ni§an ve riitbeleri

verildi. Camideki Din gorevlilerine Kutlubey A§ar Vakfi'ndan bol odenek

tahsis edilir. Ne var ki, tam bir dayam§ma timsali te§kil ederek adeta

§ehrin ruhunu yansitan Cami, sadece on yil sonra 1914 depreminde

yikilir.

Sadik Akdemir gali^masmda', 1926 yilmda tekrar in§a edilen

caminin igindeki agag siitunlarin Siitgiiler ilgesinin me§hur Tota

ormanlanndan Muftuzade Tevfik Hoca tarafindan getirtildigini yazar.

Kutlubey Camiinin minaresi ise kofke ta§indan tek §erefeli olarak 1931

yilinda Vakiflar idaresi tarafindan yaptinlir. 1992'de restorasyon gegiren

caminin gevre diizenlemesi ile i§iklandirmasi da 1993'te VGM tarafindan

gep;ekle§tirilir.

XIV. yiizyildan itibaren giderek biiyiiyen Isparta'mn, 1478 tarihli

bir tahrir defterinde timar tdsselerine gore b6Iunmu§ bir tarzda toplu

' AKDEMIR M. Sadik, Osmanli Ar§iv Belgelerine Gore Isparta'da Vakif

Hizmetleri, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 1997
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§ekilde kaydedilmi§ oldugu goriilur. Hepsi Miisluman olan nufiisun

di§inda 47 kadar da hristiyan bulimmaktadir.'

Halk arasindaki soyleni^iyle Aldan Efendi'nin tiirbesi, Isparta'mn

Giilcu Mahallesindeki Binti Emir Mezarligi veya diger deyi§le Alaeddin

Efendi Mezarligi'mn kuzeybati k6§esinde yer aim Ustii gatili turbenin

iginde Alaeddin Efendi'nin ye§il ortiilu sandukasi mevcuttur. Namaz

kilinabilecek derecede geni§ olan tiirbe, 1946 yilmda hayir sahiplerince

yaptinlmi§tir. Alaeddin Efendi Erdebiliyye tarikatimn Isparta'daki

temsilcilerindendir. Halife Sultan ile ayni donemde ya§ami§ ve ona damat

olmu§tur.

Erdenk gali^masinda^, turbenin zorda kalanlann ugrak ve umut yeri

oldugunu belirtir. Genellikle Cuma giinleri kadinlar tarafindan ziyaret

edilen tiirbede ziyaretgiler tarafindan namaz kilinir, mevlit okunur, ge^itli

dileklerde bulunulduktan sonra tiirbenin yanina mum dikilir ve ^aput

baglamr ve fakirlere dagitiknak iizere adak kurbanlan kesilimii§. Bugiin

mum yakma ve ^aput baglama adetlerinin yok denecek kadar azalmi§

oldugu kaydedilir.

Isparta Tarihi yazari Bociizade'ye gore^, Timurlenk'in Hamideli

yoresine geldiginde, Erdebiliyye tarikatma ozel bir sevgisi bulundugu

cihetle, §eyh Alaaddin'in bu tarikata mensup olmasindan otiirii, diger

yerlerde yaptigi kotiilukleri Ispartalilara yapmadigi, rivayet edilir.

' EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi

^ ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001

^age
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Olmez ve Gokmen'in gali^malarmdan' turbenin gegmi^te en gok ziyaret

edflen mekanlardan biri oldugunu ogreniyoruz. Bugiin gegmi^teki

onemini kaybetmesinin sebebi olarak anlatilan rivayet §6yledir. "Aldan

Dede, tiirbedanmn riiyasina girip, ziyarete gelenlerin Allah' a §irk

ko§tugunu, kendisini Allah yerine koyup dilekte bulionduklarini ve

bundan rahatsiz oldugunu, bu yiizden kimsenin ziyaretine gelmemesini

istedigini soyler. Tiirbedar, bu riiyayi birkag kez gordiigunu, gelen

ziyaret^ileri uyardigim, fakat sonu? alamadigim anlatir. Aldan Dede

tekrar turbedarin riiyasina ginni§, dinlemeyip gelen olursa turbedarim fel?

edecegini s6ylemi§ ve birka? hafta sonra turbedar felg olmu§tur. Bunu

duyan halk Aldan Dede'ye ziyareti azaltmi§ ve gittikleri zaman yaptiklan

dualarda dikkatli olmu§lardir."

Bociizade, Isparta tarihini kaleme aldigi eserinde^ Halife Sultan'm

'Feraiz §arihi' olarak §ohret buldugunu ve sagligmda nice kerametler ve

harikalar gosterdigini yazar. Haifa Sultan denilen yerdeki tiirbesi

1900'lerde §ehrin di^indadir. 'Miras paylan agiklayicisi' olarak un yapmi§

olan bu zatin §erhlerin ruhu anlamina gelen Ruh'al ^uruh adli eserin yazan

oldugu goriilmekte ise de, adi gegen eserin Onsoz'iinde ve ba§ka

yerlerinde adina ve ya§adigi zamana dair herhangi bir bilgiye rastlanmaz.

Eserin Isparta'da bulunan yazma niishalanndan birinin ba§ tarafina

dii§iilen notta, "Bu eserin Bey§ehir kazasimn Ku§akli (veya Ki§akli)

bucagmdan ve Erdebili Tarikati^ halifelerinden §eyh Alaaddin Efendiye

'age

^age

^ imam Musa Kazim soyuna mensup Safiyiiddin Erdebili (6. 1 334) §eyh

Muhammed Geylani'den inabe alir. Timur'un Safiyiiddin Erdebili
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ait oldugu" yazildiktan soma, nazim halindeki ibarelerden, "eserin Hicri

930 (M/1524) yilinda sona erdigi ve Alaaddin Efendi'nin Isparta'da

oldugu", kaydedilmektedir.

Halk arasinda, §eydi Halife'nin §eyh Alaaddin Efendi'nin

Isparta'da §eyhi ve Feraizde Hocasi oldugu anlatilir. §eydi halifenin

oliimiinden sonra, Alaeddin Efendi'nin feraizde §uphe ve tereddiide

du^tugii hallerde, Halife Sultamn tiirbesine giderek, ona tevecciihle

zorluklanm giderdigi rivayet olunur. Bu eserin, Halife Sultan tarafindan,

Alaaddin Efendi'ye birakildigi anla§iliyor.

Olmez ve Gokmen'in 9ali§malarindan , Halife Sultan Tiirbesi'nin

bugiin Isparta' da kendi adiyla anilan mahallenin, yine kendi adiyla anilan

mezarliginda yer aldigim, etrafinin demir parmakliklarla 9evrilmi§ ve

iizerinin kubbeyle 6rtulmu§ oldugunu ogreniyoruz. Tiirbenin birka9 metre

ilerisinde 9e§me ve namaz kilinabilecek bir oda bulunmaktadir.

Evlenmek, i§ bulmak, sinav kazanmak, zengin olmak, e§iyle arasimn

duzelmesini istemek gibi 9e5itli dilekler, Yasin, Mevlid okutmak, 0019

tutmak, salat-i tefriciye okumak, namaz kiknak gibi ibadetler ve

adaklarda bulunuldugubelirlenmi§tir.

hakkinda hiirmeti o derecede biiyiiktur ki, Anadolu'dan almi§ oldugu

bir9ok esiri onun iltimasiyla saliverir. (^ocuklari Erdebil'de postni§in olur

ve giderek Uzun Hasan ile sihri akrabalik kurar. §ah Ismail me§ihati

saltanata donu^turiir ve Safevi Devletini kurar.

' age
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Erdenk' 9ali§masinda, bugiinkii tiirbenin 1959 yilinda hayir sahiplerince

yaptirilmi§ oldugunu belirtir. Vaktiyle ziyaret9iler tiirbenin etrafinda U9

defa dolandiktan sonra 9aput baglar ve mezari ba§inda mum yakarlar,

adak kurbanlari keserlemii§. Ziyaret i9in belirli bir giin olmamakla

beraber Per§embe ve Cuma giinleri gidilip iki rekat namaz kilmarak

dilekte ve duada bulunulurmu?.

Keskin ise 9ali§masmda , Kandillerde, Per§embe ve Cuma gunleri

ziyaret edUen txirbede iki rekat namaz kilindigini ve bazen de grup halinde

zikir 9ekildigini yazar ve miiftuliiklerin batil inan9lar konusunda sik sik

uyannalan ile Halife Sultan mezarligmda artik adaklarm adandigi,

mevlitlerin okundugu bir yer olarak mum yakma, 9aput baglama gibi

adetlerin bugun yok denecek seviyeye gelmi§ oldugunu belirtir.

Yuzyilm onemU isimlerinden Hace-i Sultan Abdiilkadir Efendi'ye

mensup oldugu tarikat sebebiyle 'Isparta'da Kadirilik' boliimunde yer

verildi.

16. asir

Yuzyilin ortalarmda meydana gelen depremden etkilenen Isparta,

asrm ildnci yarismda medreseli olaylarma sahne olur. E§kiya olaylari da

giderek artar. Yuzyilm sonlarma dogru Celali isyanlari bolgeyi iyice

etkisi altma alir. Uluborlu, Yalva9, Bey§ehir biiyiik Celali reislerinin ve

gruplarmm dola^tigi ve iislendigi yerler olur. XV. yiizyilin ikinci

'age
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yansindan itibaren iki iig bin dolaylannda bir niifUsa sahip bir kasaba

hiiviyetinde olati §ehir XVI. asnn ba§larindan itibaren fiziki yonden esasli

bir geli§me gosterir. Hristiyanlar toplu olarak bir mahallede

oturmaktadirlar. 1567 yilma ait kayitlar mahalle sayismdaki arti§i

gosterir. Tahrir defterlerine gore §ehirde boyahane, bozahane, balhane

gibi her Osmanli §ehrinde bulunan bazi i§letmeler bulunmaktadir. Vakfi

buliKian ve kayitli olan eserler arasinda Kutlu Bey Camii, Hisar Efendi

Mescidi, Hiisameddin Zaviyesi, §eyh Recep Zaviyesi, Sadeddin b.

Siileyman Bey Medresesi, Veled-i Evren Mescidi, Siilii Bey Mescidi,

Abdurrahman (^elebi Mescidi, Debbag Mahallesi Mescidi, Yayla Mescidi

ve Firdevs Bey Camii yer alir

'

§ehir merkezinde gar^i civarmda, tek kubbeli ve uzeri kur§un kapli,

kaigir caminin adi, ilk yaptiranm ismi dolayisiyla Haci Abdi ismini

almi§tii^. Haci Abdi merhum, gayet zengin, fakat 90k cimri oldugundan

otiirii herkes kendini ayiplarmi§. Halkin dilinden usanan Haci Abdi, bir

giin zamamn valisi Firdevs Pa§a'ya ba^vurarak, bir cami yaptirmak

istedigini soylediginde, Pa§a, "Haci Baba, seni gayet cimri ve parayi 90k

sever derler. Nasil oldu da paralan kiyip cami yaptiracaksm?" dediginde,

"Belli Pa§am, paralanm gayet degerli ve kendim cimriyim. Boyle degerli

bir parayi Diinya'da birakmaya gonlijm razi olmadi. Ahrete gotiirmek igin

5are aradun, bunu buldum. Himmet ve yardimimzi rica ederim.", diyerek

binamn yapimina ba§lami§ ve 1562 yilinda bitirerek, ibadete agmi§

oldugu halk arasinda soylenir. Bociizade Haci Abdi'nin, caminin son

cemaat yerinde ve minarenin dibinde gomiilii oldugunu ilave eder.

' EMECEN Feridun, Isparta, TDV islam Ansiklopedisi

^ Bociizade Isparta Tarihi
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Daha sonra Halil Hamit Pa§a, 1782'de bu caminin dogu ve bati yanlarina

hirer kanat ekleterek, dogu yanina bir minare ve bir kitaplik ilavesiyle,

avlusuna da bir §adirvan ve ah§aptan iki katli bir Son Cemaat Yeri, bir

Muvakkithane ve kargir helalar, Cami avkisunun kapisi iistiine bir Qrak

Okulu yaptirmi§, cami ve kitapligi Gordes halilariyla d6§etmi§tir.

Bu caminin kubbesinde depremden ve yildirim dii^mesinden

meydana gelen yank ve 9atlaklar tehlike arz ettiginden, onarimma liizum

hasil ohnu?, fakat HaUl Hamit Pa§a torunlarmdan, mutevelH clan, Harem-

i §erif Mudiiru CemalPa§a'ya ve Evkaf tdaresine ba§vuruldugu halde, 15-

20 yil ne pa§adan, ne de Evkaftan bir cevap almamadigmdan, 1890

tarihinde, halkin bagi§ ve yardimlariyla, 9atlaklar onarti]mi§, harap olan

kur§unlar yeniden eritilerek plakalar haline getirUip kubbeye d6§enmi§,

i9i gayet giizel sivamp, altin yazilarla donatilarak ibadete a9ilmi§tir.

Soylentiye gore, Haci Abdi merhum, bir cami yaptirmak iizere

Pa§aya o sozleri soyledikten sonra, pa§aya bir Cami yaptmna hevesi

gelmi§. O da bir cami yaptirmaj^ ba§lami§. Ayrica camiye vakif olarak

geUr saglayacak bir Bedesten yaptinp, onun iizerini de kur^unla

kaplatmi§. Bir siire sonra caminin kur§unlari bozuldugunda, onarim i9in

plak halinde kurjun bulunamadigindan, Bedestenin kur§unlari sokiilerek,

camiye aktarilmi§, bedestenin iizerine kiremit d6§enmi§tir (1610).

1569'da Isparta miitesellimi Firdevs Bey tarafindan yaptinlan cami,

mimanndan dolayi Mimar Sinan Camii diye de anilrr' . Firdevs Bey, bu

Tezkiretu'l Biinyan,
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cami in§a edilirken yamna bir de zaviye yaptirir. Giinumuzde bu zaviye

bulunmamakta, aticak bedesten hala mulkiyeti VGM'ne bagli olmak

iizere ayakta durmaktadir.

Sadik Akdemir Isparta'daki vakiiyeleri ele aldigi gali^masmda',

Firdevs Bey Camiinden soz ederken, "Balm okkasi be§ akgeye giksa da

beher sene, Peygamberimizin dogum guniine izafeten camide mevlit

okutulmasi ve ceniaate bal §erbeti dagitilmasi katiyen terk olimmayarak

mutlaka yapilmasi §art ko§ulmu§tur", der ve soma da ekler. Giinumuzde

de bu §art titizlikle yerine getirilmekte ve mevlit kandillerinde cemaate

bal jerbeti dagitilmaktadir.

1531 tarihinde vefat eden Hiar Abdal Sultan'a ve 1554 tarihinde

vefat eden Piri HaBfe'ye mensup olduklan tarikat sebebiyle 'Isparta'da

Nak§ibendilik' boliimiinde yer verildi.

17. asir

Cihanniima'da kalesi bulunmayan, "meyvedar" biiyiik bir §ehir

oldugu, 'bogasi' denilen pamuklu bezinin 90k me§hur olup pek 90k

boyahanenin mevcut bulundugu kayitlidi/.

Isparta Yakaoren Koyii Depba§i Tepesinin giineye bakan

yamacmda bulunan tijrbenin iginde §eyh Ismail Efendi'nin (6.H.1026)

' AKDEMIR M. Sadik, Osmanli Ar§iv Belgelerine Gore Isparta'da Vakif

Hizmetleri, YuksekLisansTezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 1997

^ Cihanniima, sh. 639
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mezan bulioninaktadir. 1967 yilinda yeniden yapilan tiirbe badem ve

karaagaglann igindedir. Turbenin cam kenarmda miimluklar bulunmakta

ve yaninda Ajure Guniinde kullamlan bir mutfakyer almaktadir.

Sinop Tepesi mevkiinden gikan su bu turbenin yamndan geger.

Tiirbeyi genellikle hasta, gocugu olmayanlar ve evlilik gagina gimii§ geng

kizlar ziyaret ederler.

Tiirbeye kurban adaklannm ba§mda horoz, tavuk, koyun, kegi

gelirilmektedir. Adaldar ve ziyaretler genelde Cuma giinleri ve a§ure

ayinda yapilmaktadir

Keskin zekasimn mahsulii olarak nukteli §akalan ile saraya giren ve

Osmanli tarihine mal olan evrensel bir §6hrete sahip Incili ^avu§ Sav

Kasabasi'ndandir. Bugiin adina filmier gevrilen Incili (^avu§'un hayati

niikte ve kahkahadir. Nurettin Albayrak'tan' ogrendigimize gore, kimligi

hakkinda bilinenler gok smirli olup bunlann bir kismi yaki§tirmadir. Asil

adimn Mehmed veya Mustafa oldugu, XVI. yiizyilin ikinci yansi ile

XVII. yiizyilm ilk yansinda ya§adigi sanilmaktadir. Ismi ile ilgili ^e^itli

rivayetlerden bazilan §6yledir. Miijde getirici anlaminda Incilli, yahut

zamanin §eyhiilislamina yazdigi biri Arap^a digeri Tiirkge iki risalede Hz.

Peygamber'in adimn Incil'de zikredildigini anlattigindan veya bir ok

yan§masmda ba§ansi iizerine padi§ah tarafindan gavu^luk riitbesi

verilmesi ve kavuguna inci takilmasmdan ya da biyiklanna inci takarak

talime ^ikmasmdan dolayi Incili lakabiyla anilir. Onu benzerlerinden

ayiran onemli husus fikralannda sosyal ve insani degerlerin yer almasidir.

Halk incili (^avu§'u saray ve gevresini ele§tirmek ve giiliing hale getirmek

' Nurettin Albayrak, islam Ansiklopedisi TDV, incili {^avu§
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igin iyi bir temsilci olarak benimsemi§, bu gevre hakkindaki duygu ve

du^uncelerini dile getirmekte onu vasita kilmi§tir. Albayrak, muhtemel

dogum yeri ile ilgili ge^itli yerler sayarsa da bunlar arasmda Isparta

yoktur.

Sav Kasabasindaki tiirbesi, Selguklu inimari iislubunda Kofeki

ta^mdan yapilmi§ sekizgen govdeli ve konik gatilidir. SeMzgen govdenin

her kenanna yuvarlak sagir kemerler yapilmi§ ve bunlann i^erisine birer

pencere a^ilmi^tir.

incili, Sav'a gelmi§ kendisine bir mezar hazirlalmi§tir. Padi§ah

tarafmdan affa mazhar olmasi dolayisiyla Istanbul'a gitmi§ ve orada

olmu^tiir. Sicill-i Osmani'de' mezanmn Sultan Ahmet'te Firuzaga Camisi

yakinlannda oldugu kaydedilmektedir. 1938'deki gevre diizenlemeleri

sirasinda Cami haziresinde bulundugu soz edilen Firuz Aga ve Ismail Aga

tiirbelerinden giiniimiize higbir iz kalmaim? oldugunu belirtmek yerinde

olior^. Sav'daki bo§ olan mezan bugiin de dumiakta ve ziyaret

edilmektedir.

18. asir

Deprem, su baskinlari gibi tabii afetlerle kar§i kar§iya kalan

Isparta'da, yiizyilin ortalanndan itibaren gii§lii ayan aileleri §ehrin ve

^evresinin idaresinde soz sahibi olurlar. (^elik MehmedPa§azaman

'SUREYYA Mehmed, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfi Yurt

^ Semavi Eyice, Islam Ansiklopedisi TDV, Firuz Aga Camii
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zaman Isparta'da oturarak buranin imarina 9ali§ir. Asrin son 9eyreginde

Golciik bogazindan gelen sel Tekke ve Yayla mahallelerinde tahribata yol

a9ar. Said Pa§a'nin idaresi esnasinda annesi Tacli Hatun, Dere

mahallesine bir kanal yaptirarak sel baskinlanna kar§i burayi korumaya

9ali§ir. Ay§e Pul'un 9ali§masindan ogrendigimize gore, bu yiizyilda

vakiflann be§te dordii askeri sinife, be§te biri ise reayaya mensup ki§ilere

ait bulunmaktadir. Yaridan fazlasi kadilara bagli olan vakiflann biiyiik

kisminda vakfeden ki§ilerin kendilerini miitevelli tayin ettikleri goriiliir.

Ayni 9ali§madan yine goriiriiz ki, toplumun diizeni bakimindan, Ayanlik

ile hukumete hizmet ederken ferman dinlemeyenlerden on bin ki§ilik

kuwetiyle Sanbeyoglu adindaki §akinin yakalamp yok edilmesi i9in Teke

Sancagi Mutasarnfi (^elik Mehmed Pa§a'ya 1738 tarihinde femian

gonderilir.

Yiizyilin ilk yansinda Isparta'mn sosyo ekonomik ve kiiltiirel

hayatim §eriyye sicillerine gore ele alan Akdemir'in 9ali§masindan^,

sancagin 9ogunlukla mutasamflar adina mutesellimler tarafindan idare

edilmi§ oldugunu anliyoruz. Isparta ve 9evresinde bu yiizyil boyunca

YilanlioguUan, (^elik Pa§alar, Nasuhzadeler, Bereketzadeler, Kiirt

Hasanzadeler ve VanlioguUari gibi §ahis ve siilalelerin, e§rafve ayan

' EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi

2 PUL Ay§e, H. 1151-1154 Tarihli Isparta §eriyye Siciline Gore 18.

Yiizyilda Isparta'mn Sosyo-Ekonomik ve tdari Yapisina Dair Bir

Ara§tirma, YiiksekLisans Tezi, Ankara Uni., Ankara, 1994

^ AKDEMIR Sadik, XVIII. Yiizyilin ilk yarismda Isparta'da Sosyo-

Ekonomik ve kiiltiirel hayat (170 ve 171 numarali §eriyye Sicillerine

gore), SDU, Isparta, 2004
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olarak memlekete hayirli i§ler yaptiMan gibi bir takim yolsijzluk ve

zulum igersinde bulunmu§ olduklan da goriilur. Devlet ile reaya

arasindaki ili§kileri diizenleyen e^raf ve ayan igersinde imamlar ve

§eyhlerin de yer alrm§ oldugu bu donemde, gorev siireleri ortalama be§ ile

sekiz ay gibi 90k kisa olan kadilann sik sik degi§tirilnii§ olmalan dikkat

gekicidir.

Isparta'nm askeri bakimdan bagli oldugu Kiitahya'da Vali ve

Serasker olarak buliman Abdi Pa§a'mn o zamanki kanuna gore askeri

giderler igin, her yilin Mayis ve Kasim aylannda ahaliden topladigi

vergileri, Isparta ileri gelenleri halktan toplayip, Kiitahya'da bulunan

Pa§a'ya simarlar. Halka vergi salindiktan sonra, kendilerinin maa§ ve

giderlerinin, padi§ah emri ile, hazinece verilecegi bildirilip, gerekli

odenekler gonderildiginden, Abdi Pa§a getirilen paranin, halka geri

verilmesini, kendisinin bu parayi alamayacagini bildirir. Bunun iizerine,

parayi getirmi§ olanlar, halka geri vermenin gok zor oldugunu, bununla

halk ifin hayirli bir yatmm yapilmasma izin verilmesini istediklerinde,

Pa§a bu istegi kabul eder. Onlar da bugimkii caminin yerinde bulunan

Kadi Mescidi denilen harap mescidin yikilip geni§letilerek yeni bir cami

yapilmasim teklif ederek «01ur!» cevabim aldiktan sonra, mescit

^evresindeki evler kamula§tinlir ve in§aata ba§lamr. Caminin bitiriknesi

i5in gereken paralan da pa§a, kendi kesesinden odemek sureti ile

yaidimda bulunur ve hatta bir kere de kendisi gelerek yapim i§lerini

yerinde goriir. Cami bitirildikten sonra, kuzeydeki giri§ kapisi iistiindeki

Tarih Ta§i'na kendi eli ile ve Talik hattiyla 'Hayir ve iyilik sahipleri,

Tanri rizasi igin, bu camii yeniden yaparak, Peygamber Efendimize

hediye etmi§lerdir.' anlamma gelen kitabeyi yazdmp, "Bu caminin adi

Peygamber Camiidir", diyerek kendi adini koydurtmaz. Cami bittiginde.
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kendisi Riomeli Valiligi ve Seraskerligine atanarak Edime'ye gider. Isparta

e§rafi, caminin anahtarim gotiiriip kendisine simduklan zaman, her birine

siislii elbiseler ve hediyeler verir. Camie do§enmek iizere ewelce U§ak'a

sipari§ ettigi halilan ve caiiii giderlerini kar§ilamak iizere pek 90k vakif

parayi vererek Isparta'ya gonderir. Asirlik U§ak halilan hala camidedir.

Abdi Pa§a'mn hal terciimesi, Cevdet Pa§a Tarihinde, «Hotin'de gomiilu

Koca Abdi Pa§a'nin oglu olan ve I. Sultan Mahmut devrinde Belgrad

seferlerinde garhaciba^i ( ordu onciisii) ve Diyarbekir'de gomiilii bulunan

Sarho§ Ali Pa§a'nm oglu olup, babasi oldiigiinde Enderun-u hiimayun'a

(saray okuluna) sonra Has Oda'ya gimii§ gitgide silah biliminde yegane

( tek ki§i) ve kitabetde (Yazicilikta) vahid-i zeman ( zamanin birincisi)

oldugu cihetle, yiikselerek, nihayet birtakun degi§melerden sonra Belgrad

Nizamina (asayi§ine) memur edilmi§, Belgrad serke§lerini (asilerini) izale

ettiginden (yok ettiginden) hizmeti me§kiirolup (te^ekkiire layik goriiliip)

Vezirlik Riitbesi verilmi§ ve birgok Eyaletlerle Han'lar (Hiikiimdarlar)

maiyetlerinde Seraskerlik hizmetinde bulunmu§ ve Belgrad vak'asimn

sonunda Silistire Muhafizi (Komutatii) tayin olunmu§ iken, gend mah

(birka? ay) mijriiriyle ( gegtiginde) 61mii§tiir.» diye anlatilmakta, Vasif ve

Enveri tarihlerine atfen bazi kotii hal ve ba§ansizliklanndan da soz

etmektedir. Abdi Pa§a, ger^ekten, hattatlikta zamammn tek iistadi imi§ ki,

kendi eli ile yazdigi ve hala camide asili duran birka^ levhada, Siiliis,

Nesih ve Talik olarak yazdigi yazilan §imdiki hattatlann 50k zor taklit

edebilecekleri, erbabinca bilinmekte ve takdir edilmektedir. Halk arasmda

bu camie devam edenlerin daima mudu ve sikintisiz bir hayat

ge^ireceklerine inamlir.

Pa§a Kiitahya'ya dondiikten sonra caminin iq duvarlarina d6§enmek

iizere Kiitahya ginisi ile caminin tabanma serilmek iizere halilar
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gondermi^tir. Bu sebeple camiye (^inili Cami, caminin oniindeki yillarca

omur siirmu? olan Kara Kavak Agacina izafeten Kavakli Cami de denilir.

19. asir

ingiltere'nin Izmir konsolosu Arundall'm 1826 ve 1833 yiUanna ait

gezilerinde g6rmii§ oldugu §ehrin tasviri oldiokga ilgi ^ekicidir. ' Konsolos

katedrallerin kuleleri ile camilerin minarelerini kar§ila§tinr ve §ehre asil

giizelligini kazandiramn, belki de terasli ^atilarm iizerinden yiikselen i§te

bu minareler oldiogunu dii^iiniir. Ziyaret ettigi kilisenin rahiplerinden

ogrendigine gore §ehir merkezinde dort kilise, kitk cami bulionmaktadir.

Kaldilclan hana d6nii§ yolunda dikkatini geken otuzdan fazla ge§me sayar.

§ehri bu yuzyil iginde ziyaret eden Texier^, Isparta'nm Hamid Pa§aligimn

en biiyijk ve giizel §ehri oldugunu, ticaretiyle on plana ^iktigim, fakat eski

eser bulunmadigim, Istanbul camilerine benzer biiyiik bir camiyle otuz

kadar mahalle mescidinin var oldugunu yazar. Seyyahlann tahminine

gore yiizyilm ikinci yansmda Isparta'nm otuz bin dolayinda bir niifusu

vardir.^ Hatice Erdemir'in

' F. V. J. Arundall, Discoveries in Asia Minor I, sh. 349

(..Isbarta is magnificiently situated at the foot of an enormous range of

mountains..)

^Charles Texier, Asie Mineure,

"..Isbarta, chef-lieu du Pachalik de Hamid, est situee au pied de

I'Aglasoun.."

^ EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi
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gali^masindan' 1827 tarihli fermanla Avrupa'dan her birinden iki yiiz iig

yiiz biner cilt olmak iizere Tevrat, Zebur, Incil almdigi belirtilerek

Anadolu'ya getirildigi, bu kitaplann eklerinde de havarilerin hayatlanm

anlatan agiklamalann yer aldigi ifade edilerek bu kitaplarin Anadolu ve

istanbul'da alinip satilmasimn engellemnesi istendigini goriiruz. Aynca,

"..Haci Bekta§-i Veil ve Nak§ibendi taifesinden gibi goriinup isyan eden

Yenigeriler, daha once bu tarikatlann tekke, zaviye ve diger ihtiyaglan

igin kendilerine verilmi§ olan koyleii ve arazileri i§gal etmi§lerdir.

Onlann bu hareketleri Musliiman halki tedirgin etmi§, Muslumanlar

arasmda fitne ve fesadin gikmasina sebep olmu§tur. Bu yerlerdeki hakim,

muftii, ve din gorevUlerinin bu durumu takip ederek..fitne ve fesat

gikaranlann yakalanmasi" istenmektedir. Halil Erdemir'in ^ali^masmda^

ise, devletin almi§ oldugu tedbirler dogmltusunda sosyal ve dini meseleler

arasinda Namazlarm kilinmasina dair gikanlmi? olan ferman §u §ekilde

yer alir. "...Ezan okundugu zaman herkes ugra§tigi me§galelerini

birakarak camiye ya da en yakin mescide gitsin ve namazini eda etsia

Bunun yapilmasim saglamak amaciyla adamlar gorevlendirilsia Bu

ki§iler Ezan okundugu sirada, namaz vaktinde gevreyi dola§arak namaza

gitmemi§ olanlan tespitle niye gitmedigi sorularak affedilmeksizin gerekli

olan §er'i ceza uygulansia."

' ERDEMiR (PALAZ) Hatice, 1240-1244 (1824-1829) TarihU 181

Numarali Isparta §eriyye Sicili, Yiiksek Lisans Tezi, Sel^uk Uni., Konya,

1994

^ ERDEMiR Halil, 1246-1254 (1831-1838) Tarihli 183 Numarah Isparta

§eriyye Sicili Uzerine Bir Inceleme, Yiiksek Lisans Tezi, Sel^iok Uni.,

Konya, 1995

29



"Kaymakam (Hasan Ru§du Efendi), be§ vakitte tellallar bagirtarak

gar^i, esnafim camilere sevkeder, Hiikumet mescidinde hazir bulunanlara

cemaatle namaz kildinr ve Hilafi §eriat igki igenlerle, namazi terk

edenleri ve yasaklanan §eyleri yapanlan §iddetle doverek hapsettirir ve

heikese omek olarak gosterirdi. Her hafta Cuma giinleri bir camide

Selamlik diizenleyerek biitun memurlan ve subaylan ile birlikte, askerleri

camiye getirtir, kendisi Cvima namazmdan once camiye giderek yerini

alir, namazdan soma Imam, Hatip, Muezzin ve diger din gorevlilerine

bah§i§ler ve hediyeler dagitirdi. Bu icraati sirasmda bir ^efaatgi ( af

dileyici) gelir, sugluyu kurtarmak ister dii§iincesiyle, uzun siiren bir

namaza ba§lar, yahut— ihtiyarligi — nedeniyle daima dizinin iistiinde

bulimdurdugu, yorgani ba§ma gekerek uykuya yatardi. Bu nedenle halk

arasmda adi Yorganli Kaymakam diye anilirdi. Hasan Rii§dii Efendi

zamamnda (1857-1860), Ulu Caminin yikilan minaresi — gift §erefeli

olarak— yapilmi§, minarenin kiilahma ogle ve ikindi vakitlerinde kirmizi

bayrak asilarak ovada ve baglarda, bahgelerde bulunanlara namaz vakti

bildirilmeye gali^ilmi^, oralarda da namaz kilmayan veya om? yiyenler

bulunup bulunmadigi Siivari Askerler vasitasiyla kontrol ettirilmi§tir."

Miimtaz'er Tiirkone bir yazismda', "..(1865'teki Gavior Dagi

isyamni) bastirmakla gorevli Dervi§ Pa§a'nin naklettigi fikra gibi bir

hikayeyle baglayalim.", der. "Dervi§ Pa§a asayi§ berkemal olduktan sonra

atiyla tek ba§ina daglarda dola§iyormu§. Bir pmann ba§mda ya§li bir

Yoriik kadinim abdest alirken g6rmii§. "Ne yapiyorsun Ana?" diye

sormu§. Ya§li Yoriik anasmm verdigi cevap §6yle: "Ne yapayim ah ogul.

Dervi§ Pa§a diye zalim mi zalim bir adam zuhur etti. Be§ ^adirlik obaya

' Miimtaz'er Tiirkone, Osmanli Pa§alan, Zaman Gazetesi, 23 Ekim 2009
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da, yiiz gadirlik obaya da be§ vakit namaz koydu. Ben de namaz kilmak

igin abdest aliyorum."

Bociizade eserinde donemin Isparta'sindaki sosyal hayati anlatirken

i§lenen suglara verilen cezalar gergevesinde §unlan anlatir. "Dovulecekler

Medrese ogrencisi veya Tekke mensuplanndan iseler, bu gibiler

hocalarina veya §eyhlerine goturiilup, dovme i§i Medrese veya Tekkede

butiin ogrenci ve dervi§lerin oniinde yapilirdi. §ayet Hoca veya §eyh o

kimseyi kabul etmez kovarsa, iizerinden ogrenci veya dervi§ elbisesi

fikartilir dovme i§i yine Hiikumet oniinde yapilirdi. Bu §ekilde doviilen

ogrenci veya dervi§in adini Niiflis Katibi alir, Askere alinmada, ogrenci

ve dervi§lere taninan tiaklardan yoksun birakilirdi." "1860 yilmda Abdi

Pa§a Medresesinde kumar oynayan iki ogrenci yakalamp, Medreseye

gotiiriildiigiinde, Miiderris Hamit Efendi bu ild ogrenciyi okuldan kovmak

istemi§, ogrencilerin ve ailesinin ricalan iizerine, ogrenci elbiselerini

soyup, ayaklanna falaka takilarak Medrese avlusunda otuzar degnek

vurdumiu§ oldugunu gordiim."

"Kaymakam (^erkez Ali Necip Bey zamamnda (1861-1863)

Degnekle Doviilme cezasi tamamen kaldinlnii§, okullardaki falaka ve

prangalar toplatilmi§, ^ocuklann doviilmesi ve ayaklarmdan tavana

asilmasi yasaklanmi§ ise de ara sira hocalar yine ogrencileri doverdi".

1830'da gikan veba salgim ilk giinlerde Isparta ve ^evresinde giinde

200 - 300 ki§inin oliimiine sebep olmu§ ve 1837 tarihine kadar aralikli

olarak devam ettiginden, bu siire iginde halkm ba§ka i§lerle ugra§maya
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vakti ve takati kalmami§tir.' 1850 yilinda Karpuz 9e§mesi yoresinden

ba§layan bir yangin sonunda 9ar§ida — Bedestene kadar — biika9 yiiz

diikkan, igindeki mallarla birlikte, yanmi§tir.

1885 tarihli Konya Vilayeti salnamesine gore, Isparta'mn i9inde

yedisi minareli, yedisi minaresiz biiyiik ku9uk 14 cami, 64 mescit, sekiz

medrese, 377 bagi§ kitabi bulunan bir kiitiiphane, sekizi Rum ve bin

Ermenilere ait dokuz kUise, 30 islam, alti Rum ve biri Ermeni olarak 37

sibyan mektebi, 50 hamam, yedi ban, 119 §adirvan ve 364 9e§me

bulunmaktadir.

Bociizade, saltanat doneminin marazi tekke zihniyetiru §6yle tasvir

eder . "..zaviyelerde zaviye-dar ve abes-huvar olan kisve-i fazilet ve

irjada girmi§ bulunan sahte vakarlarin masallarina, martavallarina, asilsiz,

mantiksiz diizme keramet sozlerine inanip bu tekkeye giren namaz

kiknasa, 0019 tutmasa da bir kere §eyhin tevecciih ve hiisn-i nazanni

kazandiktan sonra ahirette, behemehal cennete girecegi ^iijiiesizdir. Her

i§te 5eyhin sozii Allah'm emri gibidir. Beyhude 9ali§arak gavur i§lerine

heves ve itba' He mal ve menal ve evlad-i iyal peyda etmekte ne mana

vardir. Bekarliksultanliktir, misiUii adetakafirane sozlere iman

' Kurulu§imdan bu Giine Kadar Isparta Tarihi, 1. Ve 11. Cilt Bociizade

Siileyman Sami Isparta eski Mebusu (1851-1932) Bugiinkii dile 9eviren

ve yaymlayan Dr. Suat Seren

- PUL Ay§e, H. 1151-1154 Tarihli Isparta §eriyye Siciline Gore 18.

Yiizyilda Isparta'nm Sosyo-Ekonomik ve tdari Yapisma Dair Bir

Ara§tirma, Yiiksek Lisans Tezi, Ankara Uni., Ankara, 1994

^ Bociizade Siileyman Sami, U9 Devirde Gordiiklerim, Kiiltiir Bakanligi,

Ankara, 2008
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ediwrmeleri yiizunden erbab-i hakikatin beyanat ve ir§adati hakkiyla ve

tamamiyla galebe ve tesir gosteremiyordu." Bociizade Belediye

Ba§kanligi doneminde softa diizenbazlarla yapmi§ oldugu mucadeleye §u

omekleri verir. "Magribi dediMeri bir §eyh-i meghul-iil-ahval Isparta'mn

cebel-i hacati itikat olunan "Sidre" daginda ^ocugu olmayan kadinlara

90Ciak niishasi ve ilaci dagittigim i§ittigimde herifi celp ve harice tard ve

sevk ettirirken;

-Be« gikacagimfakat bu memleket batacak demesiyle

-Pekala sen iginde hulunmayasin sana iyilik ediyorum

cevabim verdim idi. Ve yine diger birinin bir limon iginden iig altin

gikaracagim ve bu limonlan birer liraya satacagim ilan ettiginde herif

hakikaten muvacehemize ortasindan bana kestirdigi elindeki bir biitiin

limondan iig lira gikmi^ idiyse de liralan ewelce nasil ustalikla

yerle§tirdigini anlayarak bunu da memleketten gikanrken hacidan,

hocadan birgok muteberan ricada bulunduklanna ve daha pek gok

emsaline tesadiif ettigim olmu§tur."

Siimer §enol eserinde',

"Gelendost'lu Sadrazam Hiiseyin Avni Pa§a

iki Yanli Iki Yonlii, Tarihte Ad Birakti

Bilmez, emre itaat; 6grenmemi§ atadan

Kendinin ve kentinin camni bundan yakti"

misralanyla §iirle§tirdigi Hiiseyin Avni Pa§a igin §unlari yazar. 1876

yilinda Abdiilaziz katledildi. Katie, Ispartali (Gelendostlu) Sadrazam

Hiiseyin Avni Pa§a'mn adi kan§ir ve on bir giin sonra saray damadi

tarafmdan oldiiriiliir. Sultan Murat tahta ge^irilir. Hemen sonra Sultan

' §ENOL SUMER, Adan Z'ye Isparta'mn El Kitabi,
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Abdiilhamit tahta geger. Ve o iinlu femian yaymlatiir. "01 Isparta u§agi,

ahalisi Kocaeli hudutlanndan igeriye giremez. Asakiri, Albay riitbesinden

yukanya gikamaz. Eratimn tamaim Yemen'e yollana..."

Bociizade'iiin Isparta Tarihi'nden' ogrendigimize gore, Tabakhane

mahallesinde bulunan Yavruzade Tekkesi'nin kurucusu olan Haci

Hiiseyin Efencli, Sav Koyii e§rafindan ve Yenigeri ziimresinden Abdullah

Emin Aga'nin oglu olup 1767 yilinda dogmu§, babasi 1769 Kinm

Sava^mda oldiigunde, annesi Yadigar Hanimin kendisini 'Yavru' diye

gagirmasmdan dolayi, Sav koyiinde adi Yavru kalmi§.

O zamanlar Sav koyiinde hafizlar gok oldugundan okuma yazma ve

dini bilgiler 6grenmi§, daga odun kesmeye gittigi zamanlar gecelerini

Danviran koyiinde Mahmut Baba Tekkesinde yatarak gegirmi^ orada

tarikat ayinlerini 6grenmi§ ve bu arada bazi hocalardan dersler alrm^tir.

Yenigeri gocugu olmasi sebebiyle, babasi gibi yenigerilige girmi§,

Arabistan'da bir siire askerlik yapip haci oldioktan sonra Isparta'ya

geliTii§, o sirada yenigerilerin evlenmelerine Padi§ah Izni giktigindan,

Ispartali Siildiirzade Ismail Efendi'nin, Giimii§ Hoca'dan bir ogulla dul

kalmi§ kizi Ummiihani Hanimla evlenmi§, ogullan Ismail ve Emin bu

hanimdan dogmu§tur. Ikinci Mahmut zamamnda Yenigeriligin

kaldirilarak Nizami Cedit in kurulmasiyla, Istanbul' a kagarak admi

degi§tirip bazi tekkelerde kaldigi sirada, bir giin Ayasofya'da namaz

kilarken, Yahya Efendi Dergahi §eyhi Mehmet Nuri §emsettin Efendi'yi

dii§iinmii§, hig gormedigi bu zatin teklcesine gittiginde, kendisini eski bir

tamdikgibi kabul etmesinden, kerametine inanmi§ ve ondan el almi§,

'age

34



§eyh kendisine kilig §eklinde bir tag giydirmi§ bu nedenle adi Kilici yani,

kilig gibi tagli olmu§tur. Isparta'ya geldiginde, Ki§la Koyunun a§anndan

bir kismi kendi tekkesine verildiginden, Isparta'da tekkesini kurmujtur.

1858'de Isparta'da 61mu§ ve tekkesine g6miilmii§tiir.

Yerine Yahya Efendi Teklcesi'nde yeti§tirdigi oglu Mehmet Emin

Efendi gegmi^tir. Bociizade yakinen tam§malari dolayisiyla §unlan

anbtir. "Yavruzade Kilici Hiiseyin Efendi'nin e§i Ummiihani

Hanimannemin halasi olup, dogdugunda ona siit vermi§tir. Kilici Haci

Hiiseyin Efendi dedemin evine geldiginde sik sik gordiigiim igin §eklini

ve kiyafetini iyi tarif edebilirim. Kendisi iri yapili ve iri kemikli, uzunca

boylu, agir ba§li ve heybetli bir zat idi. Ba§inda kilica benzer bir tag,

sirtinda vi§ne rengi softan yapilmi§ bol bir bini§ (CiJbbe), gak§ir (dar

§alvar) ve tacmda ye§il bir destar (sank) vardi. Sesi biraz kalmca, sozii

vekarli ve haldmane (Filozofga) idi. Dedeme beni sordugunda, "Kizim

Hawa'nm ogludur.!", dedi. Dua edip sirtirm ok§adi."

Erdenk'in gali§masindan' ogrendigimize gore, Isparta A§evi'nin

kai^ismda san boyali bir evin bodrum katinda Yavrulann Tekke diye

bilinen bir yerde yatmaktadir. Burada iig adet sanduka vardir.

Sandukalarm iizeri ye§il ortiilii, yerler ise betondur. Igerisi aydinlik

olmadigindan lo§ bir ortamdir. Di§andan pek belli olmadigi igin gevre

halki haricinde bilenlerin sayisi azdir. Yaninda bulunan mezarlardan

birinin oglu Mehmet Emin Efendi'ye ait oldugu soylenmektedir. Burayi

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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bilenler yoldan gegeiken kugiik bodrum penceresi oniinde dua edip bir

Fatiha okumakta ve dilek dilemektedirler.

Bociizade'den ogrendigimize gore', Isparta Sipahilerinden Haci

Ate§ Aga'nin oglu olup babasi Kinm sava§inda Silistre'de §ehit olur,

sipahilik ve §ehitlik maa§i kiz karde§i ile kendisine verilir. §eyh Mehmet

Efendi, 1898'de (^elebiler Mahallesi'nde evi yamnda bir tekke yapmaya

ba§lar. 1899'da olmesi ile oglu §eyh Bekir Efendi tarafindan tekkenin

yapimi bitirilerek Me§ihat emri ile hizmete a^ilir. §eyh Bekir efendi,

istanbul'dan dini kitaplar getirterek satar, halki aydinlatmaya gali^irdi.

Bugiin kabrinin yeri bilinmemektedir.

Osman Ziihdii Efendi ise, 1795 yilinda Fethiye'nin (^altilar

koyiinde dogmu§, 1875 de Isparta'da 61mii§tiir. Isparta'nm Venice

Mahallesi civarmdaki mahalle mezarligma g6miilmii§tiir. 80 ya§ina kadar,

Yaylazade mahallesinde evinin altmdaki hiicrede ogrenci yeti§tirmi§tir.

Babasi, Qmer Aga Cezayir sava§inda §ehit dii^tiigii igin, dayisimn

yamnda ogrenim g6miii§, 20 ya§ina kadar koyiinde giftgilik yapim^tir.

Daha sonra Elmali kazasmda 6 yil medresede okuniu§, o sirada kazaya

gelen Odemi§li Haci Hasan Efendi ile Konya'nm Hadim kazasma gitnii?,

Hadimli Ahmet Efendi'den dersler alarak yeti§mi§, Ahmet Efendi'nin

oldiiriilmesi iizerine Konya'da bulunan, ve onu Hadim 'e getiren

Nak§ibendi §eyhi Haci Hasan Efendi'nin yanina gitmi§tir. On yil da onun

yamnda kalarak el aldiktan sonra, hocasi tarafindan 183
5
'de Isparta'ya

g6nderilmi§tir. Isparta'da evlemni^, 6 gocugu kiigiikken olmii§, 126rde

oglu Emin, 1267de ikinci oglu Ahmet, 1273'de iigiincii oglu Mustafa
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dogmu§tur. Giinduzleri (^inili cami (Kavakli Cami) de Ruhul-beyan

Tefsiri okutmu§, geceleri Abdi Pa§a medresesindeki hiicresinde ibadet ve

taatla me§gul olmu§tur. Sav'dan gelen ve Isparta'dan katilan muritleri pek

gok oldugundan, o zamanki Hiikumetge goze balmi§, bu sebeble

memleketi olan Fethiyeye suriilmesine karar verilmi§, siirmek isteyen

Arap Kaymakami Cezayirli Ahmet Nazif o sirada ba§ka yere atanmi§,

yerine gelen (^erkes All Necip Bey siirme i§ine giri§tiginde Hukiimetin

Harem dairesi yanmi§, bimu Osman Efendi'nin kuskunlugiine

yorumlayarak kendisini ululami§, hatta ona miirit olmu§tur. All Necip

Bey, 1284 yilinda ikinci defa Pa§a olarak Isparta miiasamfligina gelmi§,

Isparta'dan Konya Merkez mutasamfligma gitmi§. Gozii miistakil

mutasamflikta olan pa§a, saraya mensup bir hristiyan araciligiyla - para

yedirerek - mevki almak istemi§, bunu duyan §eyhi Osman Efendi bir

mektup yazarak, "Hak kapisim birakip bir nabekar'a mi yalvariyorsun, bu

kotii fikirden donmezsen ve tovbe etmezsen mutlaka yok olursun!",

demesi iizerine pa§a giri§iminden vaz gegmi^, bir siire sonra Beylerbeyi

riitbesi ile Manisa miistakil mutasamfligina atanmi§, ve Osman Efendi'ye

100 altin hediye yollami§tir. §eyhin te§ekkiir mektubunu yazan

Bociizade'nin kendisinden miiritlik istemesine kar§ilik, "Miirit olursan

devlet i§lerini hakkiyla goremezsin. (|]ali§tigin yerde halka daha faydali

olabilirsin. Bu i§ senin yapacagm ibadetten yetmi§ kat daha fazladir.",

diyerek dilegini kabul etmez. Be§kazali'mn yerine gegen Nailizade Haci

Abidin ve Fakih Hiiseyin Efendiler 1887'ye kadar hizmetlerini

siirdiirmii§, bir yil ara ile 61mii§ler ve her ikisi de Isparta'daki Biiyiik

Mezarliga gomiilmii§lerdir.
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Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan', Osman Zuhdii Efendi'nin bugiin

Isparta'da Venice Mahalle mezarligimn kuzey batismda, yol kenarindaki

aile kabristanligmda yatmakta oldugunu ogreniyoruz. Be§kazali Osman

Efendi'nin mezanni, giiniimiizde gok az insan ziyaret etmekte ve dilek ve

adakta bulunulmamakta, sadece yerini bilen mahalle halki, ge9erken onun

i^in dua etmektedir. Bir rivayete gore, gosteri§li bir kabir istememi§, biona

haram goziiyle baktigi igin mezari, 50k sade ve basit olarak yapilmi§tir.

Giiniimiizde ise tiirbe sade ve mermerden aslina uygun olarak restore

edilmi§ olup, eskiden tiirbedarligmi yapan kadm artik birakini§

oldugvindan mahalle halki kabrin bakimi ve temizligiyle ilgilenmektedir.

Bocuzade'den ogrendigimize gore^, Yavmzade'nin yerine gegen

oglu §eyh Mehmet Emin, 1820 yilmda Isparta'da dogmu§, bir siire

dayisi Siildiirzade Omer Efendi'nin gozetimi altinda okuyup yazmayi

ogrendikten sonra babasi gibi Istanbul'daki Yahya Efendi Dergahina

girerek §emseddin Efendi'ye 30 yil miiritlik etmi§, ondan tag ve hirka

alarak §eyh olmu§tur. Arapga ve Farsga bilir, biraz da siyasetle ugra§irdi.

Tarihe ve evliyalann ya§ayi§lanna dair eserleri okur, bu eserleri

kitapligmda toplar, dergaha gelen bilginlerle bu konularda sohbet ederdi.

Siyasetle ugra§masi yiiziinden, bir ara kovu§turmaya ugrar, bir aralik

hapisten kagarak, Izmir'e ve Adalara gider, oralarda vaazlar verir.

izmir'de vaazlarim dinleyen bir ecnebinin kendisini kutlayarak 20 Ingiliz

lirasi tube ettigini soylerdi. §eyh Mehmet Emin Efendi, saglam yapili.

Tiliz Nuriian OLMEZ §irin GOKMEN, Isparta II Meikezi'nde Bulunan

Tiirbe ler
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miispet du§unceli, agik fikirli, dini ve milli gayreti tam oldugu halde, hig

bir hastaligi olmadan ve yataga du§meden 1892'de 61mu§ ve Isparta

A§evi'nin kar^ismda san boyali bir evin bodrum katinda 'Yavrularin

Tekke' diye bilinen bir yerde medflin bulunan babasimn yanma

g6miilmii§tiir. 1900'lerde biiyiik oglunun, karde§i ile birlikte, evlerinin

yamnda bulunan tekkeye baktiklanm kaydeden Bociizade, eskisi kadar

dervi§leri oldugunu, gelen gidenleri misafir ettiklerini ve Ramazanda ve

dini giinlerde tekkede ayinlerin yapildigim ilave eder.

'Davgana §eyhi' diye iin kazanmi§ olan yiizyilin onemli

isimlerinden Mehmet Nuri Efendi'nin mensup oldugu tarikat sebebiyle

kendisine, 'Isparta 'da Nak§ibendilik' boliimiinde yer verildi.

20. asir

1907 yilma ait Konya Vilayet Salnamesine gore Isparta'da 18 cami,

64 mescit, alti tekke, 10 kilise, 4532 hane, sekiz ban, be§ hamam, 44

magaza, ve 105 diikkan vardir. Isparta'ya bagli 52 tane de koy mevcuttur.

Dort Ekim 1914 Pazar giinii 18.30 civannda Isparta'da 90k §iddetli

bir deprem meydana gelir. §ehirdeki bir^ok ev, cami, ban, hamam,

magaza, bir anda yerle bir olur. Be§ yiize yakm insan yikintilar arasinda

can verir. Giiz mevsimi olmasi ve halkin biiyiik kismimn evlerin di§inda

bulunmasmdan dolayi olii sayisi daha fazla olmami§tir. Depremden sonra

birgok yangm da ^ikar. Deprem §iddetini azaltarak iki in; dakikada bir

sabaha kadar devam etmi§tir. Bu deprem iiq giin siireyle Isparta 'yi 467

defe sallami§tir. Deprem giinii Burdur'da olan vali Azmi Bey ii? giin
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soma Isparta'ya gelenek gerekli tedbirleri almi§tir. Bu biiyiik zelzele

Burdur'da da hayli can kaybi meydana getirmi§tir.

O giinlerde Ispartali Amasya Sancagina gonderilen 'beceriksiz ve

ugursuz' mutasamfm yerine depremin yikamadiklanm yikacak olan yeni

Mutaasamf Hakki Behig'le tam§ir. Modem bir §ehir kunna hayalleriyle

yola 9ikan Hakki Behi?, muftuniin yikilmamasim istedigi camilerle, evkaf

binalanyla biiyiik mezarligi ba^langi^ta yiktinr. Depremin yikamadigi

saglam binalari yiklirarak §ehirde ikinci bir depreini ya§atir. Biiyiik

mezarligi yikarken, depremden soma g6miilmii§ taze oliileri de gikartmi^,

§ehrin a? kopeklerine birakmi§tir. Bunu goren halk, Miisliimanlar, hatta

Hiristiyanlar bile, feryad ve figan etmi§lerdir. Bu arada, projede

bulunmayan, Kiitahya Valisi Abdi Pa§a tarafindan yaptinlmi§, kiymetli

yazilar ve ^inilerle siislii Kavakli Cami diye amlan Pey^mber Camii de

yiktirilir. Senirkentli Kamil Efendi, bu feci hal kar§isinda pek iiziilerek,

Ocagi kor kalasi Hakki Behi?,

Eyledin zulmii §eni'i tervi?,

Yokmu§ iman gibi iz'anm da,

Bunu kafir bile yapmaz!. Abe hig!..

matla' li bir destan yazip, mutasamf Hakki Behig'i Allah'a havale eder.

1948 yilmda bolgede yiizey ara§tirmalan yapan L. Robert'in

Egirdir'in kuzeybatismda Bedre Koyii yakinmda Parlais ile Prostanna

arasindaki sinira i§aret eden bir kitabe bulmasiyla bilimsel olarak
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Barla'mn antk Parlais oldugu kesinle§ir'. 1204'te Selgioklu hakimiyetine

gegen §ehir Turk hakimij^tinden onceki onermni Selgviklu doneminde de

korur. Egirdir'den Uluboriu'ya uzanan kervan yolu Barla'dan

gegmektedir. Giinumuzde Barla kasabasimn Cami Mahallesi'nde bulunan

(^a§nigir Pa§a Catnii Hamidogullan'mn son doneminde yapilmi§ onemli

eserlerden biridir. (^a^nigir Pa§a Camisinin hemen giineybatisinda

buliKian ve cami ile e§zamanli oldugu dii§iiniilen (^a§nigir Hamami ile

Gogeri Mahallesi'nde bulunan Gogeri Hamami (Ibrahim Pa§a Hamami)

vaidir. Aynca Barla'da Hristiyanlann vaktiyle oldukga miikemmel bir

mektepleriyle 1805 tarihinde yapilmi§ bir kiliseleri de bulunmaktadir.

XIX. yijzyil sonlarma dogm Isparta'nm sancak (liva), Egirdir'in kaza,

Barla'mn da Egirdir'e bagli nahiye §eklindeki idari yapilanmasi

Cumhuriyet donemine kadar devam eder. Barla bucaginda belediye

te§kilati 1953 yilinda kurulmu§ ve giiniimiizde de Egirdir'e bagli kasaba

belediyelik statiisiinii surdurmektedir

1926 baharmda, Egirdir goliinde, iginde jandarmalann da

bulundugu bir kayik, Barla yakmlarina yana§ir^. Jandarma nezaretinde

siirgiin olarak Barlaya getirilen ki§i Said Nursi'dir. Burada Muhacir

Hafiz Ahmet'e misafir olur. Bir miiddet sonra Hafiz Ahmed evini

tamamen misafirine birakir. O ise bazen Eyrenli mevkiindeki biiyiik bir

ta§in yanina gider, onun dibinde kendi ba§ina devamli §ekilde risaleleri

yazar, bazan da (^am dagina gider gali^malarim orada siirdiiriir. Kisa bir

' KAYHAN Mustafa Kazim, TemettiiatDefterlerine Gore XDC. Yiizyil

Ortalannda Barla'mn Sosyo Ekonomik Yapisi, Yiiksek Lisans Tezi,

Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2006

^ SARGIN Siileyman, Kitap Zamani
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zaman igersinde Barla'da, Isparta'da, Sav'da, Kdeonii'nde pek 50k insan,

bu eserlerin kopyalanm yazip gogaltmak igin sabahlara kadar gali^maya

ba§lar. Kendilerine 'Nur Postacilan' denen bu insanlar, yazilan kisimlan

elden ele ula§tinr. Bedre koyiinde imamlik yapan Sabri Hoca Niir

postacilannm ba§inda adeta 'Nur Iskele Memuru'dur. Yazilanlan koylere

ve 90galtma merkezlerine, oradan gelenleri de tashih igin Bedre koyiinun

iskelesinden Barla'ya Bediuzzaman'a getirip goturiir. Barla Lahikalan,

Risale-i Nur'im Barla'da yazilmaya ba§landigi donemden Said Nursi'nin

Eski§ehir hapsi zamamna kadar olan devrede Nur talebeleri ile Ustadin

bazi mektuplanm ihtiva etmektedir'.

Sav, menkibele§en hikayesiyle 'Bin Kalemli Koy' diye anilir.

Zaman gegtikge yazilan eserlerin gogaltilip yurdun dort bir yanma

gonderilmesi i§i adeta bu koyiin varolu§ meselesi haline gelir. Yediden

yelnii§e herkes, kar§ilik beklemeden Said Nursi'nin yardimma ko§ar. O

giinlerde eserlerin ta§inmasi, yazilmasi yasaktir ve yakalananlara biiyiik

ceza verildigi igin gali^malar gece yapilir Bir ki§i girayi tutar, digeri

yazmaktadir. Baskinlar yapilir, kagabilen kurtulur, yakalanan hapse

gonderilir, kalanlar yazmaya devam eder. Yakla§ik 20 yil iginde koyliiler

bir yandan baskinlarla, biryandan fiziksel iinkansizliklarla bogu^ior. Kagit

istanbul'dan gelmektedir. Gelen kagidar boyacilik yapan Rii§tii (^akin'da

toplanir ve buradan Sav'a dagitilir. Risale yazanlan tek tek isimleriyle

bilen boyaci Rii^tij, bu isimlerin di§indakilere kagit vermez. Ismet Inonii

doneminde divit uglanmn piyasadan kaldmlip yasaklanmasi ijzerine

malzeme Halep'ten tedarik edilir. YusufDede, "Giindiiz baskinda

' NURSi Said, Barla Lahikasi, Envar Ne§riyat, Istanbul, 1995
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yakalanmamasi igin gece bimlan guvala doldurup mezara gomerdik.",

diye o giinleri anlatir. Degerli bir miicevher gibi saklanan risaleler yine

organize bir §ekilde postalanarak yurdun dort bir yanma dagitilrm§tir.

Matbaalann sonradan yayginla§ip risalelerin bir^ok diikkanda satilabildigi

60'li yillarda bile Sav onemini korur. Ge^en yillar 'derin zihinlerde' bu

kasabaya baki§i degi§tirmez. 27 Mayis 1960 ihtilalinin akabinde yiizlerce

ki§i evlerinden alinir. 12 Mart 197rde yine buradan 85 ki§i tutuklanarak

cezaevine atilir. 12 EyM 1980'de de kasabadaki evler didik didik

aranmi§tir.

Barlali Siileyman da sadakatle hizmet eder ve Ustadindan "Siddik"

unvamni alir. O donemde Bediijzzaman'i Barla'da pek 50k insan ziyaret

etmi§tir. Bunlarin arasmda en dikkat gekeni Egirdir'de subay olan Hulusi

Bey'dir. Ustad, onu heniiz kaybettigi yegeni Abdurrahman'm yerine

birinci talebe olarak kabul etmi§tir. Hulusi agabey, sordugu sorularla

Mektubat'in yazilmasina vesile olmu§, kendisinin Ustad'a yazdigi

mektuplar da Barla Lahikasi'na girmi§tir. Yiizba§i Refet Bey de Risaleleri

okuyup yazmaya ba§lami§tir. Onun da yazdigi mektuplar Barla

Lahikasi'nda yer alir. Lemalar isimli risale de biiyiik olgiide Refet Bey'in

somlanyla viicudagelmi§tir.

Said Nursi Isparta Cumhuriyet Savciligina yazmi§ oldugu yazida,

"..Bu miiddet zarfinda siyasetle ve diinya ile alakam olmadigina, bu

memleketteki dokuz senelik tarz-i hayatimin §ehadetiyle beraber,

risalelerimde gerek emniyet dairesi ve gerekse hiikumet dairesi dai-i

§iibhe bir §ey bulamadiklandir.. Dokuz senedir diinyevi hayatima gelen

her tiirlii i§kencelere tahammiil edip sabrettim, siikut ettim. Fakat

diinyalanna kan§madigim halde, boyle hayat-i uhreviyeme su'-i kasd
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suiEtindeki taarruz kar^ismda sabnm tiikendi. Hakkimi aramak igin

ikame-i davaya mecbur oldum....", dese de, onun Barla'daki siirgun

hayati, §artlan agirla§tinlarak tahammul simrlanm zorlayan sonraki

siiigun hayatimn heniiz ilk donemidir. Ne garip tecellidir ki, olumunden

soma bile rahat birakilmayan' Said Nursi'nin topliamon manevi

liderlerinden biri haline gelmesinde rejim biitiin uygulamalanyla asil

aktorlerden biri oliff.

Ve digerleri

Olmez ve Gokmen'in ^ali^malarina^ gore Tez Murat Dede'nin

tiirbesi, Isparta'da en 90k ziyaret edilen ttirbedir. Venice Mahalle

Mezarligmdald tiirbe ii? kisimdan olu§maktadir. Ilk boliim, tiirbeye

girilen ve avlu diye nitelendirilip oturaldan olan bo§ alandir. Ikinci

boliim, Dede'nin kabrinin bulundugu ve yakla§ik 35 ki§inin oturup dua

edebilecegi geni§likte bir odadir. Burada biiyiik sandukasi ile Tez Murat

Dede'nin mezan bulunmaktadir. Nak§ibendi tarikatma mensup oldugu

rivayet edilen Tez Murat Dede'nin sandukasimn etrafi demir

parmakliklarla ^evrilidir. Sandukasimn ba§inda iri taneli 99'luk tespihleri

23 Mart 1960 yilinda $anlmr6'da vefet eder. Cenazesi once §anliurfa Halil-iir Rahman

dergahina defnedilir. Daha soma 1960 darbe yonetimince mezan yiktinlarak, naaji

bilinmeyen bir yere ta^mir. 2006 yilmda halka a^ilan Yassiada ar§ivleri arasmda SaidNursi'

nin defin tutanagi da bulunur. Tutanaga gore Said Nurei'nin naa§i Isparta §ehir mezarligina

nakledilmi^tir." -Evliyalar §ehriKastamonu'dan-

^ Filiz Nurhan OLMEZ §irin GOKMEN, Isparta 11 Merkezi'nde Bulunan

Tiirbe ler
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vardir. U9uncu boliim ise adaklann pi§irilip dagitildigi, tencere, ka§ik,

bardak, vb. malzemelerin bulundugu mutfektir. Mezarin tiirbeye

d6nu§mesinin hikayesi §6yledir. Vaktiyle, bir dedeye tiirbedarlik yapmak

i9in Dede arayan bir kadin, bu Dedenin ya§arken, ibadete olan

du^kiinlugunu duymu§ ve bu zata tiirbedar olmaya karar vermijtir.

Onceleri 90k basit olan Dede'nin mezarina siirekli gelip gitmeye ve etrafi

diizenlemeye ba§lami§ ve kisa siirede bayanin yaptiklan 9evre halkimn

dikkatini 9ekmi§tir. Boylece 9evre halki da bu Dede'yi ziyaret edip

adaklarda bulunmaya ba§lami§lardir.

Erdenk' ve Keskin'tf 9ali§malarindan, turbenin hayir sahiplerince

yaptirilmi§ ah§ap bir yapi oldugunu anliyoruz. Burasi ozellikle Cuma

giinleri 90k iazla insan tarafindan ziyaret edilmektedir. Cuma giinii sabah

ezamyla ba§layan ziyaret, ikindi ezamndan sonra bitmektedir. Ziyaret

sirasinda tiirbedar, isteyenlere, asma kilitle 'kilit a9mak' adi altinda bir

i§lem uygulamakta ve nasip ve kismetlerini a9tigim iiade etmektedir. Kilit

a9ma i§lemine halktan 90k biiyiik bir talep oldugu gazlemi§tir. Ozellikle

evlenmek isteyenler, sinavlarim kazanmak isteyenler, mal miilk sahibi

olmak isteyenler, 9ocuk sahibi olmak isteyenler buraya 119 hafta iist iistte

geUp kilit a9maktadir. Ziyaret9iler, erken saatlerde gelip Dede'nin

tabutunun iistune 19 9ama§irlanni birakmaktadirlar. Bunun sebebi,

Dede'ye dua edenlerin duasinin bu

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yuksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001

^ KESKJN Ha§im, Isparta ve Civarinda Ya§ayan Halk inan9lan, Yuksek

Lisans Tezi, 1998
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gama^irlara da ge^ecegi ve dileklerinin gabiok olacagina inanmalandir. Bu

tiirbeye iig hafta boyunca gelenler, adaklari gergekle§meden tiirbeye

gelenlere genellikle yiyecek, yazma, tiilbent, mendil dagitmakta ya da

tiirbenin o giinku ihtiyaglanm alarak yardim etmektedirler. Dilekleri

kabul oldioktan soma, tekrar gelerek hayir (yiyecek dagitmak, fakirlere

para veimek, horoz kesmek, tiilbent, yazma vermek gibi)

dagitmaktadirlar. Ge^mi^te ozellikle ya§lilann geldigi, gen^lerin

gelmesinin ayip kar§ilandigi soylenmektedir. Bu tiirbeyi ziyarete sadece

kadinlann degil erkeklerin de geldigi, fakat kadinlann 50k fazla olmasi

nedeniyle, di§andan dua edip tiirbeyi ziyaret etmeden geri dondiikleri

g6zlenmi§tir. Ziyaretgilerin di§inda tiirbeye, bvirada dagitilan yiyecekleri

yiyebilmek, verilen hediyeleri toplayabilmek igin geleti yardima muhtag,

fakir insanlarm oldugu da g6zlenmi§tir. Yardim almak amaciyla gelen hig

kimse geri gevrilmemekte, tiirbedarin da iyi niyeti ve gayretleriyle,

ziyaretgilerin adak olarak getirdikleri §eylerden ihtiyaglarmm

kai^ilanmasi saglanmaktadir.

Buraya ge§itli hastaliklardan istirap gekenlerin yam sira gocugu

olmayanlar, evlenemeyenler, evi olmayanlar, son donemlerde

^ocuklannm sinavda ba§anli olmasim isteyenler gelmekte ve dilekte

bulunmaktadirlar. Gegmi^ zamanlarda siitii kesilen emzikli kadmlann

tiirbenin yamnda bo§ bulunan dibege su doldurup i9tiklerinde siitlerinin

inecegine inamlirmi§.

Tiirbede mevlit okutulmakta, kesilen horoz ve tavuk gibi adak

hayvanlari mutlakta pilav ile pi§irilmekte gelen ziyaretgilere

verilmektedir.
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Erdenk gali^masinda', Isparta'da Bey Mahallesi'nde, Bey Cami

Sokagi'mn Mercan Sokagi'na agildigi yerde vaktiyle Uyku Dede'ye ait

bir kabirden soz eder. Dede'nin yerine mezar oldugu soylenen bir ta§

yigini i§aret etmektedir. Ozellikle uyuyamayanlar ve viicudunda sigil

bulionanlar burayi ziyaret eder ve mum dikerler.

Yakup Dede'nin tiirbesi (^iiniir Mahallesi'ndeki Yaka

Mesireliginde bulunmaktadir. Yakup Dede'nin ge^mi^te (^iiniir

Mahallesi'nde bir zenginin evinde kole oldugu anlatilir. Erdenk^ ve

Keskin^'in gali^malarmda Yakup Dede hakkindaki yer alan menkibe

§6yledir. Evin beyi hac gorevini ifa etmek igin kutsal topraklara gider.

Evin hanimi da bir Cuma giinii bulgur pilavi pi§irir, kolesi Yakup'a verir.

Yakup yemegini bitirdikten sonra evin harummdan bir tabak daha pilav

ister. Hanimi, cam ^ektigini dii^iinerek bir tabak daha pilav verir. Yakup

Dede pilav tabagim iistiinde dumaniyla hac yolundaki beyine goturiir.

Efendisi buhan tiitmekte olan pilavi ve onu uzatan eli karanlik olmasma

ragmen tanir ve nereden geldigini anlar. Hacdan d6nii§iinde kendisini

ziyarete gelip elird opmek isteyenlere hizmetgisini gostererek esas eli

opiilecek kimsenin o oldugunu anlatir. Ve Yakup Dede'yi azat eder.

Yakup Dede ise oliinceye kadar efendisiyle birlikte ya§ar. Olmeden bir

siire once asasmi havaya firlatarak, oldiigii zaman asasirun dii§tiigii yer

olan Yaka tepesine gomiilmeyi vasiyet eder. Ne var ki, bir siire sonra

vasiyeti unutulur. Halk ve efendisi onu asri mezarliga gommek isterler.
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Fakat Yakup Dede'nin naa§i o kadar agirla§mi§lir ki, kaldinp mezarliga

gotiiremezler. Bu sirada halktan biri Dede'nin vasiyetini hatirlar ve

Dedeyi Yaka tepesine gommeye karar verirler. Bundan sonra Dede'nin

cansiz bedeni o kadar hafifler ki, halk cenazeyi tepeye gikarmakta hig

zorianmaz. Halk arasmda, cesedin agirla§ip, hafiflemesi Yakup Dedenin

emii§ligine yorunilanmi§ ve onion kabri joizlerce yil birgok insanin dilek

kapisi olmu§tur. Bugiin restore edilmi§ olan tiirbesi her mvirat igin ziyaret

edilmektedir. Bazi ziyaret^iler isteklerinin olup olmayacagim anlamak

igin tiirbenin iginde riiyaya yatmaktadirlar. Ozellikle Hacca gidecek

olanlar yola gikmadan once Dede'ye ugrayip dua ve adakta

bulionmaktadir

Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan', (^liniir Mahallesi'nde

bulunan tijrbede yattigina inamlan Kerim Dede hakkinda kaynaklarda her

hangi bir bilgiye rastlanmami§ oldugunu ogreniyoruz. Kisa araliklarla

yapilan Keskin^ ve Erdenk^'in gah§malanndan, tugladan yapilmi§

mezarda iki kabir bulundugu ve bu kabirlerden ikincisirdn Eyiip Dede'ye

ait oldugu beUrtilir. Onun hakkmda anlatilan menkibe Yakup Dede igin

anlatilana benzer. Hacca giden agasimn katmer istedigini soyleyerek

aganin hammina katmer yaptiran Eyiip Dede katmeri Hacda namaz kilan

agasimn oniine birakir Aganin Hacdan donii§iiyle sim ortaya ^ikan Eyiip

Dede ortadan kaybolur. Giiniimiizde tiirbedari olmayan tiirbenin civarinda

oturan ki§ilerin, Kerim Dede'yi sik sik riiyalarinda gordiiklerini ifade

ettikleri kaydediliyor. Ev, araba saidbi olmak, smav kazanmak, bir i§e
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girmek, evlenmek gibi ge^itli dilekler igin, Dede'nin ruhuna 41 kez Yasirii

§erifokumak, Mevlid okutturmak, orug tutmak, namaz kilmak gibi ge^itli

adaklarda bulimulmaktadir.

Isparta'da Kan Dedesi diye anilan ziyaretgah, Doganci

Mahallesi'nde Degirtnen Sokagi'nda su angi kenanndadir. Ozelliklebumu

kanayan gocuklar ziyaret ettirilir. Adak olarak mian dikilir. Giiniimiizde

mezar yeri kaybolmu§tur. Bugiin yeri pek bilinmeyen Dede'nin varligini

eski mezar yerine konan kiigiik bir mum kuliibecigi ve ta§ yiginlan

belirtmektedir.

Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan' Venice Mahallesi, ^ay

boyuna yakin yerde bulunan tiirbenin Kabak^i Dede'ye ait oldugunu

ogreniriz. Simrlan kiigiik ta§larla belirginle§tirilmi§ olan tiirbe hemen

hemen her ge^it dilek igin ziyaret edilir. Dede hakkmda 90k fazla bilgi

olmamasma ragmen, kendisinin 90k iyi bir haiiz ve yardim sever bir ki§i

oldugu soylenmektedir. Dedenin kabrinin iizerinde bir asma agaci

bulunmaktadir. Gegmi^te mum yakilip, bez baglanan bu agaca

giiniimiizde yalmzca bez baglanmaktadir. Dede'nin sagduyulu insanlann

riiyasma girerek, onlann sikmtilanndan kurtulmalari igin yardim ettigi

belirtilmektedir.

Olmez ve Gokmen gali^malannda^, tncirli Dede tiirbesinin

Karaaga? Mahallesi Incirli Sokakta bulundugunu kaydederler. Dede'nin

kabri bir incir agacinin altmda olup, adini bu aga^tan almi§tir. Kabriniistii

kapalidir ve kuzey cephesinde bir 9e§me yer aim Kabri ^evreleyen
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yapimn giiney boliimunde bulunan kiiguk pencerede mum yakilmaktadir.

Eskiden oksiiriige yakalanan gocuklann iyile§mesi igin tiirbeye tavijk,

horoz gibi kiiguk ba§ hayvan cigeri getirildigi, qocvk igin dua edildikten

sonra, cigerin incir agacma asilarak gocugun §ifa bulacagina inamldigi

ifade edilir. Giinumuzde ise tiirbe ziyaretinin biitun dilekleri yerine

getirdigine inanilmaktadir. Erdenk' ve Keskin'in^ ^ali^malarindan da ayni

isimle amlan ikinci tiirbenin, {^iinur Mahallesi, Yaka Tepesi'nin bati

yamacmda bulundugunu ogreniriz. Burada medfun bulunan zatin hayati

hakkmda herhangi bir bilgi yoktur. Her dilek igin gidilmekte ve ziyaret

sonrasi bez baglanmaktadir. Tiirbenin bakimim ise ziyarete gelenler

yapmakta olup tiirbedan bulimmamaktadrr.

Cumhuriyet ilkogretim Okulu'nun bahgesinin giineyinde bulunan

agaglarm altmda, iki bahge duvan arasmda yer alan mezann iizerinde

sadece Ayirt Dede ismi yazilidir. Hakkinda pek bilgi olmamakla beraber

iki karde§ olduklan ve karde§inin de onbe§ yirmi metre a§agida hemen

yolun kar§isinda bulunan Nil Pide Salonun altmda bulunan isimsiz bir

mezarda yattigi rivayet edilmektedir. Gegmi^ gijnlerde Ayirt Dede'nin

mezan ba§mda miibarek giinlerde mum yakildigi ve adaklann dagitildigi

anlatilmaktadir.

Erdenk'in gali^masmdan ogrendigimize gore^, Arap Be§ir Dede'ye

ait tiirbe, Yayla Mahallesi'nde Devlet Hastanesi yolu iizerinde, agaglikbir

mekanda yer almaktadir. Ye§il boyali ve kubbeli olan tiirbenin
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yamnda bir 9e§me vardir. Turbenin iginde bir sandioka, mmn yakmak igin

bir mumltik, namaz kilmak igin seccadeler ve duvarlannda Kur'an

surelerinin asili oldugu levhalar bulionmaktadir. Buradaki turbe, Be§ir

Dede'nin mezanndan yol gegmesi sonucu 1960 yilinda yapilmi§ olup,

kemikleri mezanndan alinarak buraya nakledilmi^tir. Mezann yerini

degi§timie esnasmda hazir bulimanlann anlattigina gore, kabir a^ildigi

zaman Be§ir Dede'nin kefeni heniiz bembeyaz buliinuyomiu§. Ancak hava

ile teniasi neticesinde kefen bir anda kiil haline d6nii§erek

doloanuldugunda d6kuliivermi§ ve bu durum halk arasmda Arap Be§ir

Dede'nin ermi§liginin bir alameti olarak kabul edilmi§tir.

Acemler Mahallesi'nde Nalgaci Oglu evinin kar§ismdaki mezarlikta

bulunmaktayken, istimlak gali^malan nedeniyle Yayla Mahallesine,

Devlet hastanesi yolu iizerine ta§inmi§ olan tiirbede, gegmi^te adak olarak

mian yakilirken, giiniimiizde tiirbedann yonlendirmesi dogrultusunda bu

uygulama terk edilini^tir Sadece Arap Be§ir Dede'nin mhuna dualar

okunmaktadir.

Keskin'in gali^masindan' ogrendigimize gore, Arap Be§ir Dede'nin

tiirbesinin topragindan alinip, olmesi istenen yatalak hastalar ijzerine

elendikten birka^ giin sonra, hastamn oldiigii kanaati vardir. Bu tiirbeden

alman topragin bir eve serpilmesi neticesinde o evde kavganm giktigi,

hanenin dagildigi da yaygm bir inan^tir.

Dilek sahipleri tiirbeyi ziyaret eder, iginde namaz kilar ve adakta

buliaiifflar. Hacca niyet edenler genellikle yola gikmadan once Arap Be§ir
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Dede tiirbesini ziyaret ederier. Sarasi tutanlar, sarali halde getirilerek

mezariizerine yatinlir, sarasi gegince adaklarda bulimurlarmi§.

Olmez ve Gokmen'in gali^malanndan ogrendigimize gore', Dere

mahallesindeki Andik Deresi'nin yaninda bulunan ve ayni adla anilan

tiirbe sahibi hakkinda herhangi bir bilgiye ula§ilamami§tir. Halk arasmda,

beyaz memierden yapilmi§ turbenin yakla§ik 3-4 metre otesinde bulunan

iki biiyiik kaya par^asmm (delikli ta§in) ve ge^menin bu ki§iyle bir ili§kisi

olduguna inamlmaktadir. Yine burada kiiguk bir namazgah da

bulutunaktadir. Tiirbeyi ziyarete gelenler Andik Dede'nin mezarma

bulgur, para atmakta ve gevredeki agaglara bez baglamaktadirlar.

Ziyaretler, (^ar§amba Per§embe ve Cuma giinleri yapilmaktaysa da

haitanin her giinii ziyaret edilebilmektedir. Mezann bulundugu yerin

mesirelik olmasmdan dolayi ozellikle Pazar giinleri ziyaret daha fazladir.

Erdenk gali^masinda^, ge^itli hastalik sahipleri, fel^liler,

yiiriiyemeyenler ve ciliz ^ocuk sahiplerinin, sabahleyin giine§ dogmadan

buraya gelerek iki kaya parfasi arasma (Delikli Ta§) koprii olacak §ekilde

bir ta§ koyduklanm anlatir. Vaktiyle Abdiilkadir Geylani tiirbesinde

uygulanmakta olan rituelin benzeri burada da uygulanir. Bati-Dogu

istikametinde olmak iizere kayanin arasmdan ve koprii olan ta§in altmdan

gegerler. Gegerken "Al giiriigiimii ver sagimi" derler. Gegme i§ini ug defa

tekrar ederier. Daha sonra civardaki kayalann iizerine, madeni para,

bulgur atarlar, kayalara givi gakip gevredeki agaglara da gaput baglarlar.

Ziyaretgileri goren gevre halki, hastaligm kendilerine gegmemesi igin
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ziyaretgilerin ardindan yiizlerini donmeden, bacaklari arasmdan ii? ta§

atarak hastaligin kendilerine gegmesini onlediklerine inanirlar. Aym

zamanda, burada bulunan ge^menin suyunun silma hastaligina iyi

geldigine de inamlir. Bir tasin igine 40 tane temiz ta§i koyup ge^meden su

ile doldurup, viicudu bu su ile yikadiktan sonra dua ile kalin elbise

giyilirse sitma hastaligindan kurtulacagi ileri siiriilur. Erdenk, tiirbenin

Isparta halkimn onemli ziyaret yerlerinden biri oldugimu belirtir ve

burada adak kurbanlan kesilmekte ve Delik Ta§'tan §ifa beklenmekte

oldugunu kaydeder. Guniimuzde bu tiirbenin tiirbedari bulimmamakta,

ziyarete gelen halk tiirbenin bakiiniyla bizzat ilgilenmektedir.

Isparta'ya bagli Alikoy'de §eyh Mehmet Dede'nin tiirbesi kofke

ta§indan yapilmi? altigen bir tiirbedir. Ustii gatilidir. Yanmda §eyh Arap

Pir diye birisi ile Medine'den buraya geldigi soylenir. §eyh Mehmet

Dede'ye her tiirlii dilek igin ziyaretgiler gelmektedir. Buraya evlenecek

geng giftler gelerek evliliMerin mutlu olmasim dilerler. Muharrem ayinm

omaida a§ure ve yemekler yapilarak civar koylerden davetlilere ikram

edilir.

§eyh Mehmet Dede ile ilgili §6yle bir menkibe anlatilmaktadir.

Dede'nin hanimi ve kizi kom§u koyiin hamamina giderler, iizerlerindeki

kiyafeder yeni olmadigi igin diger kojoin kadmlan bunlarla alay ederler.

Kizi bu olaya 50k iiziiliir ve gelince babasina anlatir. Dede hemen o gece

evin kenarina bir hamam yapmaya ba§lar ve gece hamami tamamlar.

Kuyusunu kazar ve tam su ^ikacagi zaman sabah olur ve suyu gikaramaz.

Hamamin suyu bu yiizden ta§ima su ile doldurulur. Bu hamam Selguklu

tarzmda yapilmi§ olup bugiin hala ayakta dwmaktadir.
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Yine Alikoy'de ormati iginde kimligi ve hayati hakkinda her hangi bir

bilgiye ula§ilamami§ olan §ems-u Kamer isminde bir yatir daha

bulionmaktadir.

Erdenk'in gali^masmdan' Sinq) Dede'nin kabrinin Isparta'mn Sav

Kasabasi'nda Ayvaci Deresi'nde bulundugunu ogreniyoruz. Sinop

§ehrinden geldigi rivayet edilen bu zatin mezan belli degildir. Eski

tiirbeyi yenilemek i^in yapilan gali^malarda hi^bir iskelete

rastlanmami^tir. Bol su kaynaklannm ve bah^elerin bulundugu

mevkidedir. Yine bu mevkide haklarmda bilgi olmayan llyas ve Destab

Baba'lann mezarlan da bulionmaktadir. Kudijz, sitma ve diger hastalik

sahipleri bu yeri ziyaret edip sulannda yikanirlar. Aynca etraftaki

agaglara gaput baglama gelenegi de devam etmektedir.

Isparta Antalya yolu iizerindeki Geyran Koyii'nu gegtikten sonra 4-

5 km ileride yol ijzerindeki korulugun iginde Horasan'dan geldigi rivayet

edilen Sag A§ik Dede yatar. Dede'nin mezanmn bulundugu yer kii^ijk bir

mezarliga d6nii§mii§tiir. Mezan hemen giri§te sag tarafta etrafi demir

korkulukla gevrilidir. Kabrin iist tarafinda ge^me, yarunda da bir mescit

bulunmaktadir. Burayi ozellikle gocugu ya§amayan veya olmayan

kadinlar ziyaret ederler. Mezann etrafinda in; defa dola§tiktan sonra bir

Fatiha okuyup Dede'den gocuklannin olmasiru ve ya§amasmi isterler.

(^ocugu olmayanlar ise genellikle riiyaya yatarlar. Riiyada mushaf,

yiyecek, igecek gormek ihtiyag sahipleri tarafindan hayra alamet sayilir.

Bekta§ilerce de hasattan soma, tiirbe ziyaret edilir ve burada topluca
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yemek yenilir. Ziyaretin belli bir gunii yoktur. Ziyaretgiler mezann

ba§inda mum yakar ve etrafa gaput baglarlar.

Kurt Dede'nin kabri Isparta'mn Yazisogiit (Diyadin) koyii yolu

iizerindedir. Mezari galiliklar arasmda olup etrafi briket ile oriilmu^tur.

Erdenk gali^masmda', Kurt Dede'yi oksuriikten rahatsiz olanlarm ziyaret

ettiklerini kaydeder. Oksuriigii olanlar buraya gelerek dua ederler ve

dilekte buluniorlar. §ifa bulunca da mezann yanina gelerek buraya bir

ciger asarlar.

Isparta'mn Yakaoren Koyii'nde Yiokan Cami'yle biti§ik etrafi

evlerle ^evrili ufak bir tiirbeden soz edilir. Tiirbenin iginde tjmmi Nine'ye

ait oldugu samlan bir mezar vardir. Mezann iistiinde kiigiik bir sanduka

olup, iizerinde e§arplar bulutmiaktadir. Ummi Nine'nin hayati hakkmda

kesin bir bilgi yoktur. Tiirbeyi gocuk sahibi olmak isteyen bayanlar ve

90cuklann okumasmi isteyen anne ve babalar ziyaret etmektedir. Adak

olarak pi§i dagitilmaktadir.

Erdenk'in gali^masindan^ Yakaoren Koyii'nde Yukan Mahalle'de

aga^liklar arasmda bulunan tiirbenin Elyaz Tekke adiyla amldigim

ogreniyoruz. l^inde yatan §ahis hakkmda herhangi bir bilgi yoktur.

insanlar her tijrlu dilek igin burayi ziyaret edip adakta bulunurlarsa da,

ozellikle gelin olacak kizlann ugradigi bir yerdin

Yakaoren koyiinde Gok Derenin giineye bakan yamacmda gaym

kenannda yer alan tiirbe koyiin a§agismda kaldigi igin A§agi Tekke

'age
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adiyla amlir. Tiirbe iginde gam agaglan olan giizel ve bakimli bir bahgeye

sahiptir. Yaninda bir mutfagi ve bir semah odasi mevcut olan tiirbenin

iginde Asian Baba'mn sandukasi bulvmmakta, duvarlarda Hz. Ali'nin

resimleri ve Kur-an'i Kerim sureleri yer almaktadir. Tiirbenin iginin geni§

olmasi sebebiyle bazen ziyaretgilerin burada yattiklan da

nakledilmektedir.

Buraya ziyaretgi olarak hastalar, gocugu olmayanlar gelirler. Hasta

olanlar tiirbeye gelir, burada yatarve riiyalarmda iyile§ebilecegini goriirse

§ifaya ula§irlarmi§. (^ocugu olmayanlar ise tiirbe igine salincak kurar igine

oyuncak bebek yatirarak dua ve dilekte bulunurlar ve adaklar adarlarmi§.

Adak olarak her tiirlii kiigiikba§ hayvan adanirmi§. Bunlar gevredeki

insanlara dagitilirmi§. Burada asil adak giinii, "A§ure Giinii" diye

adlandinlan Muharrem aymm 10. giiniidiir. (^evre koylerden ve

Isparta'dan ziyaretgilerin gelmesiyle adak sahiplerinin adaklan toplu halde

pi§irilerek yenirmi§. inam§a gore, tiirbenin yakmlarmda galgi galmmaz ve

geUn gegirilmezmi^. Qalgi galimrsa ?algi galanlann fel? olacagi inanci

hakimmi§.

Asian Baba'mn Horasan erenlerinden oldugu ve ailesiyle birlikte

buraya yerle§tigi rivayet edilir. Tiirbe i^erisinde buliman geyik boynuzlan

ve bir kilig ilgi gekicidir. Boynuzlarin §ifa igin kullamldigi soylense de

bugiin pek kullanilmadigi ifade edilmektedir. K1I19 hakkmdaki rivayet ise

§6yledir. K1I19 ortadan kaynak yapilmi§ bir kiligtir. Vaktiyle bu kilici

tiirbeden bir ki§i ^alar ve ortadan ikiye boldiirerek iki ayn bi^ak (satir)

yapar fakat riiyasmda siirekli Asian Baba tarafmdan korkutulunca o ki§i

bu pargalan tekrar birle§tirerek kilici yaptirir ve getirip tiirbeye telcrar
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birakir. Asian Baba tiirbesi bolge halki tarafindan kutsal sayilan siirekli

ziyaret edilen bir mekandir.

Bunlardan ba§ka, Nuri Katircioglu eserinde' bugiin kaybolmu§

ziyaret yerlerinden olati Miski Dede'nin turbesini "Eski Pamuk Ham ve

Efe Sinemasi'mn buliondugu yerde idi", diye tarif etmektedir.

Aksu Evliyalan

Cumhimyet doneminde Aksu, yoredeki 15 koyiin bagli oldugu

Egirdir il^esinin Venice Bucagi iken, 1953 yilinda Venice, Bucak,

Mirehor ve Akga^ar koylerinin birle§mesi ile belde te§kilati kurulur,

1987'de ise ilge statiisiine kavu§iff.

ilgeye bagli Karagayir Koyii mezarliginda medfun bulunan

Karaagir Dede'nin tiirbesi koy halki tarafindan adaklar adanip dilekler

tutulan rmokaddes bir mekandir.

Yasin Erdenk'in gali^masmdan^ ogrendigimize gore, ilgenin Vaka

Koyii mezarliginda bulunan Hiiseyin Dede'nin mezari ^evre halkimn

adaklarini adadigi ve sikmtilardan kurtulmak i^in gittigi bir yerdir. Onun

hakkinda anlatilan bir menkibe §oyledir. Dede her ak§am belli bir saatte

ortada goriinmez ve ibadet etmek igin kaybolurmu§. Hanimi bu durumdan

' KATIRCIOGLU Nuri, Biitiin Isparta

^ ERDENK Vasin, Isparta Voresi Ziyaret ve Adak Verleri, Viiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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§uphelenmi§ ve Dedeiin pe§ine hizmetgisini takmi§. Hiiseyin Dede bunun

farkina varmi§ ve sevdigi yiyeceklerle hizmetgisini oyalayarak birinci giin

ondan kiartulmu§. Aradan bir siire gegtikten sonra hanimi hizmetgiyi

tekrar pe§ine takmi§, ama bu sefer her ne pahasma oliorsa olsun

aynlmamasim tembihlemi§. Dede onde hizmetgi arkada gitmi^ler. Dede

hizmet^iden kurtulamayacagim anlaymca hizmetfiye hi? arkaya

bakmamasim soylemi§ ve joMmeye devam etmi§ler. Dagdan kisa surede

inip gole gelince hizmetgi §a§irmi§. Dede suyim iizerinde yiiruiken,

dedenin kiymeti ortaya gikrm^ ve bu dag da Dede G61 Dagi olarak

anilmaya ba§lami§. Bugiin bu dag da gevre halki tarafindan mukaddes

kabul edilen bir adak yeridir.

Dedegol yorede anlatilan bir efsane olarak §u versiyona da sahiptir.

Horasandan ii? evliya, bugiinkii Yaka Koyiiniin oldugu yere gelerek

yerle§irler. Her giin dagm zirvesinde bulunan hocalarmin kabri ba§inda

sabah namazi kilmaya giderler. Bu evliyalardan birinin adi Hiiseyin

Dede, digerinin adi Musa Dede, bir digerinin ise bilinmemektedir.

Hiiseyin Dedenin e§i, her giin kocasimn kaybolmasmdan §uphelenerek

hizmetgiye kocasim taidp ettirmeye ba§lar. Bir giin Hiiseyin evliya dede

hocasinin kabri ba§ina namaz kilmak i^in ugtugu yer olan a§agi harmana

gider. Hizmetgi de Hiiseyin Dedeyi takip ederek gozetlemeye ba§lar.

Hiiseyin Dede hizmetgiyi gorerek yanma gagmr. "Oglum sen niye buraya

geldin?", diye sorar. Hizmetgi de, "bu giin erkenden uyandim, §6yle bir

dola§ayim dedim", der. Evliya elindeki asayi orada bulunan bir agaca

degdirir ve agacin ba§i gok lezzetli armut meyveleri ile donanir. Hizmetgi

de burada amiut yerken Hiiseyin Dede asasi ile birlikte ugup hocasinin

kabri ba§inda namazim kilar, daha sonra eve doner. Hiiseyin Dedenin e§i

hizmetgiye beyinin nereye gittigini sorar. "Ben armut yerken anmda
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kayboldu", der. E^inin dummundan iyice §uphelenen Hatun hizmetjiye

siki siki tembih eder, "yarm sabah sakin aldanma, nereye gittigini kesin

olarak bana ogren", der. Ertesi giinu sabah yine Hiiseyin Evliya Dede

a§agi harmana dogru yol alir. Hizmetfi de pe§ine du§er. Huseyin Dede bir

bakar ki yine hizmetgi arkada, hemen yanina gagirarak gozlerini

yummasim soyler ve birlikte dagm zirvesine ugup namaz kilar ve geri

donerler. Huseyin Dede de hizmetgiye bu sirrim big kimseye

soylememesini ister. Fakat, hizmetgi olaylari oldugu gibi Hiiseyin

Dedenin e§ine anlatir. Hiiseyin Dede bunun iizerine bir daha ugamaz.

Halk arasinda Evliyalara Dede dendiginden ve dagin zirvesinde olan

evliyamn kabrinin de gol kenannda olmasindan dolayi bu daga Dedegol

dagi denilmektedir. i§te Isparta'nm en yiiksek dagi olan Dedegol Dagi

adim bu §ekilde almi§ olup, §u anda yaz aylannda dagcilar tarafmdan

tirmamlan ve dini ziyaret amagli gidilen bir yer haline gelmi§tir. Bir giin

Hiiseyin Dede'nin bu dagm zirvesinden firlattigi asasimn dii§tiigii yer bu

giinkii Yaka Koyiinde mezarlik olarak kuUanilmakta olup, burada Musa

Dede ile Hiiseyin Dede'nin mezarlan vardir. Bu mezarlar halk tarafmdan

ziyaret edilmektedir. Nuri Giingor', Dedegol dagimn zirvesine yakin

giiney kesiminde iki bin metrede bir obmk golii bulundugunu

ve.gevresinde kutsal makamlann yer aldigini yazar. Eskiden Egirdir'den

15 Hazirandan sonra kafileler halinde buraya giderler, on be§ giin orda

kalir ibadet ederler, yer iger gelirlemii§. Oradaki riiya ta§inda istiareye

yatilir, gelecek 6grenilirmi§. Adaklan olanlar adaklanm keserlermi§. §eyh

Mehmet (^elebi Sultan'm bir §iirinde bu dagdan bahsedildigine gore

' GUNGOR Nuri, Egirdir Ansiklopedisi
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tarikat erlerinin daha onceden bu gelenegi ba§lalmi§ olabilecegi ileri

suriilur.

Atabey Evliyalari

Bociizade eserinde, Atabey'den bahisle, "ilk kiorulu^unda olduk^a

giizel ve miinasebetli yapilnii§ bir §ehir oldugunu, baglik, bahgelik,

mamur, gar^isi ve pazan mevcut, bilginleri ve esnafi 90k bir kasaba

oldugu halde koy haline getirilmi§, Me§rutiyetten sonra tekrar bucak

yapilmi§ oldugunu" yazar. (Atabey'in eski adiyla) Agros'un ilk

kurulu§unda gok biiyiik, mamur ve muntazam bir §ehir oldugu, lakat

zamanla yikilip harapla§tigi anla§ilmaktadir. Evlerin ve diger binalarm

duvarlannda Rumca yazili ta§lar, insan, ku§, kalkan ve bazi hayvan

kabartmalan ile siislii mermerler bulunmaktadir. Ancak, Hicri 11 ve 12.

yiizyillarda zuhur eden kitlik, veba ve Celali e§kiyasmm tahribatmdan

ahalisi dagilip, mahalleler harap olur.

Gulden Songun'un gali^masi', temettuat verilerine gore, 1844-1845

yillannda kaza merkezi ve koylerinde ya§ayanlarm hepsinin Miisluman

olup gayr-i Muslim niifusa rastlanmadigim gosterir. Oysa daha onceki

yiizyillarda burada gayr-i Miislimlerin ya§adigi tahrir defterlerinden

anla§ilmaktadir. Atabey kazasi Osmanli Devleti doneminde eski onemini

kaybetmi§, niifusu azalmi§ ve Hamid Sancagi merkezinin golgesinde

kalmi§tir. Sosyal geli§imi saglayan en onemli unsur egitim

' SONGUN Gulden, 10120 Numarali Temettuat Defterine Gore Atabey

Kazasinin Sosyal ve Ekonomik Dummu (1844-1845), Yiiksek Lisans

Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2006
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olmu§tur. Kazada bulionan Ertoku§ Medresesi ve burada yuriitulen egitim

faaliyetleri kazanin bolgesinde onemini arttimii^tir. Ertoku§ Medresesi

Osmanli Tarihi'nin onemli egitim kurumlanndan biri olup birgok onemli

bilim adami bu medresede miiderrislik yapmi§ ve onemli alimler

yeti§mi§tir. Medresede sosyal bilimlerin yaninda ozellikle Osmanli

doneminde fen bilimleri ve tip egitimi de verilmeye ba§lanmi§tir.

Aynur Durukan'in yazmi§ oldugu makaleden' anla§ildigina gore,

sekizgen prizma govdeli tijrbe igten kubbe di§tan piramidal kiilahla

ortiiliidiir. Kuzey, dogu ve giiney cepheleri ekseninde yuvarlak kemerli

birer fevkani pencere bulunur. Iginde Miibarizeddin Ertoku§i'a ait

oldugu one siiriilen bir sanduka vardir. Yapida kesme ta§, tugla, ^ini ve

Siva kullanilmi§tir. Duvar orgiisiinde sanmtirak ve kirmizi ta§larin

olduk^a diizgiin bir teknikte bir arada uygulanmasiyla renk alma§ikligi

saglanmi§tir. Cephelerin k6§elerindeki plasterler §a§irtmali teknikte

tuglalarla 6rulmii§, igte d6§eme kare tuglalarla kaplanmi§tir. Sandukanin

firuze renkli gini kaplamasi kismen goriilebitaiektedir. Duvarlar ve ortii

sistemi beyaz sivalidir. Tiirbenin eyvana asimetrik yerle§tirilmi§ kapilar

araciligiyla agilmasi, kapilann iistiindeki ikiz pencereyi kapatarak i§levsiz

hale getimiesi, medreseye kuzeydogu ve giineydogu cephelerindeki

duvarlarla di§tan baglanmi§ olmasi ve ondan oldukga farkli bir teknik ve

malzeme ile in§a edilmesi tiirbenin medreseye sonradan birle§tirildigini

gostermektedir.

' DURUKAN Aynur, Ertoku§ Kiilliyesi, Islam Ansiklopedisi TDV
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Aydin Taneri yazisinda' Mubarizeddin Ertoku^'im Anadolu

Selgijklulan'mn onde gelen devlet adamlanndan biri oldugunu kaydeder.

Antalya ve civarimn Selguklu topraklarina katilmasinda onemli rol

oynayan Ertoku§, Antalya suba§iligina tayin edilir. Uzun siire bu gorevde

kalan Ertoku§ Alaeddin Keykubad tarafmdan Keyhusrev'e atabeg olarak

gorevlendirilir. Gelendost ilgesindeki Kudret Ham ile Isparta'daki Atabeg

Ertoku§ Medresesi onun tarafindan yaptinlir. Vakiflanmn tevliyetini

Arma^n§ah'a vermesi Ertoku§'un oglu olmadigim gosterir.

Erdenk'in gali^masmdan^ tiirbeye ozellikle gevre illerden birgok

ziyaretgi geldigini ogreniyomz. Ziyaretgiler, gocuk sahibi olmak,

kizlanmn kismetini agmak, hastalik ve sikintilardan kurtdmak, askere

gidenlerin sag salim donmesi igin turbeyi ziyaret ederler ve ge^itli adaklar

dagitiriar. Ziyaret esnasinda yapilan uygulamalarda da farkliliklar goriilur.

En 90k uygulanan iki rekat naniaz kilip dua etmektir. Burada Yasin-i

§erif, iig Ihlas bir Fatiha okunur, tiirbe iginde sandukamn etrafinda dua

edilir, iig veya yedi defa donerek ziyaret tamamlatiir. "Allah'im burada

yalan sevgili kulunun yiizii suyu Mrmetine sikintilanmi gider", gibi

dualar da yaplmaktadir. Dualar kabul olursa mevlit okutulur, pi§i

dagitilir, pilav veya yemek yapilarak ihtiyag sahiplerine yedirilir, fekat

yapilan yemeklerden adak sahipleri yemez.

Miibarizeddin Emir Ertoku§ bin Abdullah ile ilgili anlatilan bir9ok

menkibe vardir. Bu menkibeler arasinda en gok anlatilan 74 Kibns Harbi

' TANERi Aydm, Ertoku§, Islam Ansiklopedisi TD

V

^ ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001

62



ile ilgili olamdir. Her gun sabah namazim medresenin yamndaki camide

kilmayi adet edinen bir ihtiyar harbin en hizli oldiogu zamanlarda sabah

namazinda turbede tikirtilar duyar. Dikkatle baktiginda sandukamn

iginden zirhli ve kilici elinde ak sakalli bir §ahsin kendisine dogru

geldigini goriir. Bu zat ihtiyara, "ben Kibns'a gidiyorum ama tekrar

donecegim", der ve bunukimseye soylememesini ister. Kibns Sava§i'nin

bittigi giinlerde yine ihtiyar sabah namazina giderken kilicmda kanlar

damlayan ayni zatm tiirbeye girdigini goriir. Sabah bunu gevresindekilere

soylediginde, tiirbenin bazi yerlerinde kan lekesi oldugu ve sandukamn

ortiilerinin bozddugu goriiliir. Bu olay Ertoku§ Gazi'nin bir kerameti

olarak kabul edilmi§tir.

ilge merkezinde Ertoku§ Medresesi'nin kuzeybati k6§esinde bugiin

olmayan Halil Bin Ahmet'in kabrinin biiyiik bir sandukasi varmi§. Bu

sanduliamn lahdinde bulunan delikten, geli§meyen halk arasmda ayde§

denen gocuklar gegirilirmi^. Delikten gegirilirken "Al giiriigiiinii ver

sagimi" denir ve dua edilimii§. Getirilen baklava, ^erez ve diger hediyeler

gocuklara dagitilirmi?.

ilgenin Altunbag Mahallesi'nde bulunan ^ayirli Mescit yagmur

dualarmin yapildigi ve dualar esnasinda adak kurbanlanm kesildigi ve

yendigi bir mekandn. Buranin gevresi agaglik ve ye§illiktir. Tam

ortasmda biiyiik bir havuz bulunmaktadir. Bu mekanda daha once havuz

yokmu§ ve il^e halki bayram namazlarim kilmaya buraya gidermi§ ve

yine burada bayram a§lan adi verilen yemekler yenirmi§. Bugiin yagmur

dualarmda gidilen bir yerdir. Atabey Ilgesi'ndeki ihtiyarlar (^aynli

Mescit'te bir dedenin mezari olabilecegini inamrlar.
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Atabey ilgesindeki yagmur duasi iig giin surenni§. Yagmur duasi igin

gar^amba gunii Hidirlik Dede denilen yerde toplanilir ve dualar edilir.

ikinci giinde Karaardig denilen bir tepede ve iiguncu giin olan cuma giinii

(^ayirli Mescit'te biitiin cami imamlan ve hallc toplanir. Yagmur duasi

yapilir. Kur'an'dan siireler okunur. Giinalilann affi igin istigfar edilir.

Kiiskiinler ban§tinlir Namaz kilimr. BiMn bunlardan sonra yemekler

yapilip yenir. (^ayirli Mescit'te eskiden bir tek agag varmi§. Vaktiyle

yagmur duasina gikildiginda bir degimienci orada gostemielik olarak

oldiiriiliip, suyun aktigi anga yatinr yikarlarmi§. Sanki degirmenciyi

kurban ediyormu§ gibi yaparlarmi§. Giiniimijzde bu uygulamanm

yapilmadigi anlatilir.

Hidirlik Dede'nin kabri, ilgenin Hidirlik Tepesi'nde

bulimmaktadir Ozellikle yagmior duasi igin gidilen dedelerden biridir.

Anlatilanlara gore, burada yapilan yagmur duasmdan sonra, genelde dua

eden halk evine gelmeden yagmur yagmaya ba§lanni§. Ayrica buraya

insanlar yagmur duasi di§inda her tijrlii dilek igin de gelmektedir.

Erdenk'in gali^masmdan' Kocabiyik Eren Dede adiyla anilan

Mehmet Dede'nin kabrinin ilgede Tekke Camii'nin kar§isinda

degirmencilerin arada bulunan bir evin bahge duvanmn altmda oldugunu

ogreniyoruz. Buranin bir mezar oldugu mezann igine yapilan bir

mumluktan belli olmaktadir. Onun 13. yijzyilda ya§ami§ oldugu ileri

siiriiliir. Kocabiyik Eren Dede'yi ozellikle kiigiik gocuklann viicutlanmn

herhangi bir yerinde giban gikan aileler tarafmdan ziyaret edildigi

anlatilir. Ziyaretgiler once burada dua ederler ve sonra yanlannda

'age
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getirdikleri ^ivileri gocuklann viicudunda bulunan ^ibanin iistiine siirterek

bunu birka? kez tekrar ederler. Ondan soma bu giviyi duvara §aktiklan

zaman yaranin duvara ge^erek, hastamn iyile§ecegine inanilir. Mezann

yol iistiinde oknasma ragmen yanina hi^bir hayvamn yakla^amadigi,

baglanan hayvanlann sahiplerinin de korkutuldugunakledilir.

Osman Efendi Dede'nin kabri, il^ede Kizilay Sokak'ta Teda§'in

arkasinda yolun kenannda bulionan bir dut agacimn altindaki mernier

mezardir. Eskiden burasi gocuklarin hastaliklan igin ziyaret edilen onemli

bir ziyaret merkeziynii§. Bugiin sadece yoldan gelip ge^enlerin dua ettigi

bir mekandir. Adak olarak ^ocuklara §eker ve tatli verildigi soylenir.

Evliyalar Ansiklopedisinde Osman Efendi Dede'nin iki asir once ya§ami§

oldugu kaydedilir.

Ta§li Dede'nin kabri il^e merkezinde, (^e§me Mahallesi'nde yol

ortasmda bulunan bir mermer mezardir. Yol yapim gali^malarmda

yikilmami§ ve yolun ortasmda kalarak yolu ikiye ayirmi§tir. Ziyaretgiler

burada Fatiha okuyup diHlarim etmektedirler. Buraya daha gok gi§ini

haber vermeyen gocuklar igin adaklar adanmaktadir. Adagi kabul olanlar

gevredeki gocuklara ve evlere incir dagitirlarmi§.

Uzun Musa Dede'nin kabri ilge merkezinde Sokmen

Mahallesi'ndeki Sokmen Camii'nin bahge duvarlari arasma siki§mi§ bir

mezardir. Uzun Musa Dede'nin Atabeyin fethi sirasinda biiyiik

kerametler gostererek §ehit olan bir asker oldugu inanci hakimdir. Bu

jmzden askere gidenlerin aileleri tarafindan gocuklannm sag salim

donmesi igin ziyaret edilen bir mezardir. Belli bir adagi ve ziyaret giinii

yoktur
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ziyaret mekam iken bugiin ziyaretgilerinin oldukga azalmi§ oldugu

anlatilir. Gokmen Dede'nin bolgeye hir goban olarak geldigi ve halkin

sevgisiii kazanarak buraya yerle§tigi rivayet edilir. Ziyarete gelenler iiq

ihlas ile bir Fatiha okuyarak dileklerini diler ve dua ederler.

Erenler Dede'nin turbesi ilgeye bagli Harmanoren Koyii'nde

bulimmaktadir. Tiirbenin iginde bir sanduka, sandukanin ba§inda beton

bir direk vardir. Onun Allah'm sevgili kullanndan biri oldugu inanci

hakimdir. Daha 90k pazar ve per§embe giinleri ziyaret edilen tiirbeye

insanlar sikintilardan, hastaliklardan kurtulmak, gocuklannin smavlanm

kazanmasi ve ^ocuk sahibi olmak igin gelmektedir. Ziyaret sirasmda

Yasin-i §erif, ihlas ve Fatiha suresi okunur. Tiirbeye gelenler yanlanna

gelirdikleri havlu, mendil, ye§il tiilbent gibi e§yalan beton direge

asarlarmi§. Erkek gocugu olmasim isteyenler havlu ve mendil, kiz gocugu

olmasiru isteyenler ise tiilbent getirip birakirlarmi§. Ayrica bazi adak

sahipleri de ii? ile yedi mum adagmda bulunurlar ve bunu da belli

giinlerde yakarlarmi§.

Egridir Evliyalari

ibni Batutta 1333 yilmda Egirdir'e ugradigmda burada gordiiklerini

ve ya§adiklanni §6yle anlatir. 'TSfiifusu 90k, sokaklan temiz ve giizeldir.

Nehir, orman, bag ve bahgeleri pek 90k biiyiik ve mamur bir §ehirdir.

Suyu tatli, 90k giizel bir golii vardir. Bu gol yoluyla gemiler Ak§ehir,

Bey§ehir taraflanna yolcu ta§irlar. Egirdir'de biiyiik bir cami kar§ismdaki

medreseye indim. Muderris, alim Haci Musluhiddin kar§iladi herd.
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Fevkalade ikram ve misaflrperverlik gosteidi. Egirdir hukiimdan Diindar

oglu ishak Beydir. O memleketler hukumdarlannm biiyuklerindendir.

Guzel vasiflarla bezenmi§ biridir. Her giin ikindi namazim Ulu Camide

kilar. Namazdan sonra giiney duvanna dayanir, oturur. Huzurunda

hafizlar tahtadan yapilmi§ yiiksek bir kiirsiiye oturarak Kur'an'dan oyle

giizel sesle sureler okurlar ki, ruWar miiteessir olur, kalpler huzur bulur,

bedenler titrer, gozler ya§arir. Sonra Sultan sarayma doner. Ramazan

ayim Ishak Sultarun yaninda gegirdim Sultan her Ramazan gecesi haliyla

donatilmi§ tahtina oturur, yiiksek yastigina dayarur, din alimi

Musluhiddin de yanina otururdu. Ben de alim miiderrisin yanina

otururdum. Bizden sonra da devlet adamlan ve saltanat emirleri otururdu.

iginde mercimek bulunan yagli ve §ekerli bir tiritle iftar edilirdi. Ishak

Sultan, "Allah 'in sevgilisi peygamberimiz yemege tiritle ba§ladigi igin biz

de tiritle ba§lanz.", derdi. Ardindan diger yemekler gelirdi. Biitiin

Ramazan geceleri boyle gegti. Bu sirada Ishak Sultanm bir oglu oldii

Cenaze gomiildiikten sonra Sultan ile medresedeki ogrenciler ii? giin

sabah namazmdan sonra sultanzadenin mezanni ziyaret ettiler. Ikinci

giinii halk ile ben de gittim Sultan beni yaya goriince at gondererek oziir

diledi. Medreseye dondiigiimde ati geri verdim. Sultan, "Ben all gegici

degil, armagan olarak verdim.", demi§. Sultan ati ^ri gonderdikten ba§ka

bana bir kat elbise ile para da ihsan etti."

Bundan birkag yil once, 1328 yilinda, §ehrin Ulu Camisi olan yapi

Hizir Bey tarafindan yeniden yapilircasina onanlmasi ile Hizir Bey camisi

adiyla amlmaya ba§lar. Cami Hiisamettin llyas Bey zamamnda

Karamanoglu Alaaddin tarafindan Egirdir'in yakip yikildigi esnada bir
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yangm goriir'. §ikari bu olayi §6yle anlatir. "Insanlari davar kirar gibi

kirdilar. Hiilasa Hamid diyarim §6yle harap eylediler ki, diinya diinya

olali boyle zuliim olmarm^tir. Faiuk-ul Azam naminda yanan Cami-i

§erifin diinyada benzeri yoktu." 1814'te de biiyuk bir yangm gegiren

cami, neredeyse tamamiyle harap olur. Vakif gelirleri, halktan toplanan

paralar, Burdurlu bir hayirseverin serveti onanma yetmez. Ancak

Yilanlioglu §eyh Ali Aga'nin destegiyle 1820 tarihinde tekrar ibadete

a^ilir. Baba Sultan Zaviyesine ait sedir korulugundan miiftiiden fetva

almarak yeteri kadar agag kestirilmi§tir. 1 884 tarihinde de Agalardan Haci

Murat onciiliigiinde yeniden bir onarimdan geger. Daha once iistii dam

oldugu i^in kari kiiriimek amaciyla ortasi a^ik, altmda kar kuyusu olan

toprak ^ati, kiremit ^ati haline getirilmi§tir. 1914'teki Isparta depreminde

de iki metre gapinda, otuz iki metre yiiksekliginde olan minarenin alemi

dii§mii§ ve onanlrm§tir. 3000 ki§i alacak biiyiikliikte olan caminin bir

kitapligi oldugu, iakat akibeti, antik halilanmn ne oldugu konusunda bilgi

edinilemez. 1480'den sonraki kayitlarda Ulu Cami'nin gelirlerinin

diikkan kiralan ve Bag, Sevingbey, Dadil (Ertoku§ ham yoresi) gibi

koylerdeki yerlerden saglanan gelirler oldugu yazilidir. Caminin

Medreseye bakan bir ana kapisi, bir de batiya agilan ikinci kapisi vardir.

Diindar Bey Medresesi'nin ana eyvan iizerindeki kitabesinden 1301

yilmda Hamidoglu Diindar Bey tarafmdan in§a ettirildigi, kapisimn 1236

tarihli tagkapi kitabesinden Egridir Denizli yolunun iigiincii km.sinde yer

alan han kalintismdan getirilmi§ oldugu anla§iliyor^. (^ok uzun siire

hizmet vermi§ olmasina ragmen Yilanlioglu §eyh Ali Aga Medresesi

'age

^ AKALIN §ebnem, Diindar Bey Medresesi, TDV islam Ansiklopedisi
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agildiktan soma Diindar Bey Medresesinin oneminin azaldigi, egitimin

zayifladigi ve yapimn harap vaziyete du^tiigu goruliir. Muhtemelen, mali

kaynaklanmn zayiflamasi, §eyh Ali Aga Medresesinin vakiflarimn

yiiksek gelirli olmasi boyle bir sonug dogumiu§ olmalidir. 1929-1934

yillan arasmda hapishane olarak kullanilim^tir. 1950'lere kadar da

kapimn sol tarafi 6-7 boliimlii ^ar^i helasi idi. 1970'lerde onanm

gordiikten sonra Vakiflar Genel MiidMiigii medreseyi turistik gar^i haline

getirmi^tir'

.

Medresenin in^amdan yijz yil sonra Tirmor 1403'de Egirdir'i almaya

geldiginde, daha once sadece Hiristiyanlarin oturdugu Nis adasma

Egirdir'deki Miisliiman halk da siginir. Timur Egirdir'i aldiktan sonra

ada'ya yonelince halk adadan kagar. Timur da adadaki kiliseleri tahrip

eder. Timur'dan sonra adaya donen Miisliiman ve Hiristiyan halk birlikte

oturmaya ba§lar. Hiristiyanlar yikilan kiliselerden Kiz Kilisesi'ni,

Miisliimanlann cami yapmasma izin verirler. Zamamn yoneticileri buna

izin vermeyince ada Miisliimanlan mescitle yetinirler. Cuma ve

Bayramlarda adadan §ehir merkezine gegmekte zorluk geken halk Atabey

Medresesi Miiderrisi §eyh Mehmet Efendi'nin, "Gayrimiislim ahaliye

zarar vermemek kaydiyla camiye gevrilmesine", cevaz vermesi iizerine

Sultan Geng Osman tarafindan ferman veriknesiyle adadaki mescit

1618'de cami olarak ibadete agilir.

Katip (^elebi'nin Cihanniima'smda Egirdir §6yle anlatilir; "Egirdir

goliin bati kenanndadir. Goliin igine girmi§ bir kiigiik hisan ve saglam

kale si, tatli su ile gevrilidir. Mamur gar^ilan, camileri ve birgok

' GUNGOR Nuri, Egirdir Ansiklopedisi
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hamamlan vardir. Burada Nak§ibendi tarikatimn ulu evliyalan ve baa

§eyhlerinin mubarek mezarlari olup, iizerlerinde camii §erif ve imareti

yapilmi§tir. Bu §ehirde medrese vardir."

Seyyahlann goziinde Egridir cazibesini hep muhafaza elmi§tir.

1833'te gelen Ingiliz konsolos Arundell, §ehrin iizerinde biraktigi tesiri §u

sozlerle dile getirir. ".. higbir kelimeyle tarif edilemeyecek giizellikte ve

huzur verici bir manzarayla kar§ila§tik. Sagimizda kalan gole dogru

uzanmi§ uziim baglan, her turden meyve aga^lan, orman ve onumuzdeki

yiiksek zirveU daglar, hi^bir ressamin ^izemeyecegi ve hi^bir yazann

anlatamayacagi giizellikteydi. Bu manzaramn tadim doyasiya

gikartabilmek igin burada uzun sure oyalandik. Ben de yapabildigim

kadanyla bu manzarayi resmetmeye gah^tim.."

1896'da yaymlanan eserinde Sarre, Egridir'de misafir kaldigi ev ile

ilgiU hatirasitu §6yle yazar. "Tiirlu et yemekleri, sebze ve tathlar yeniyor,

her defasinda son yemek geldigi zaman derin bir nefes aliyotduk.

Ardmdan hizmetgi ibrikle geliyor, ellerimizi yikayarak naki§h pe§kirlerle

kuruluyorduk."

Gertrude Bell, 1907'de Nisan ayi iginde gelmi§ oldugu Egridir'in

etkileyici goriinu^u hakkinda uzun tasvirler yapmasa da, "Iki buguk

saatlik bir yolculuktan sonra Egirdir'i gordiim. (^ok giizeldi. Daglann aksi

goliin i^ine dii§mii§tii.", diyerek §ehrin farklihgim tasdik eder.

Nancy Lindisfeme 1984'ten once bir siire bulunmu§ oldugu

Egridir'de yaptigi saha gali^masim "Thank God We're Secular!" ismiyle

yayinlar. Tiirk^eye de gevrilnii§ olan bu kitabmda, islam'm siradan

insanlar igin ne anlama geldigini, ya§, cinsiyet ve toplumsal siruf
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farklanmn insanlann dinle olan ili^kilerini nasil etkiledigini bulmaya

gali^ir. Yiizyil ba§inda yapilan dugiinlerle bugiinkiileri, kadin mevlitleri

ile erkek mevlitlerini kar§ila§tirarak Egridirlilerin, kiilturel donu^iimu ve

smif farkliliklanm nasil ya§adiklanm ortaya koymaya gali^tigi

ara§timiasinin temel tezleri, dini ve siyasi uygulamalann cinsiyetten

bagimsiz du§unulemeyecegi, ki4rumla§mi§ Islami uygulamalann devlet

tarafindanTiirk Islam' inin dogm bigimi olarak dayatildigi ve laik

milliyetgiligin, tipki Islam gibi, fundamentalist bir potansiyel ta§idigi

§eklindedir.

Bociizade yiiz yil onceki gali^masmda' Egridir'deki miibarek

zatlara ayimii§ oldugu boliimde Yazla mevkiinde, bir kiimbet i^inde

Baba Sultan, Baba, Palaz Baba adindaki zatlarla, ayn ayn tiirbeler iginde

§eyh Murad, §eyhiilislam Elberdai ve damadi Pir Mehmet Hoyi ve

torunlarmdan Mehmet (^elebi ve §eyh Burhaneddin efendilerin yatmakta

oldugunu yazar. Bunlardan §eyhulislam Elberdai Tiirkistan'da,

Semerkand ulkesindeki Berda vilayeti ahalisinden olup 1364 yilinda

Hicaz'a gider. Orada Hamidogullanndan Hizirbey'le kar§ila§masi ve

onun tarafmdan davet edilmesi iizerine, Egridir'e gelmi§ oldugu soylenir.

Bu husus 1810 yilmda Yilanlioglu §eyh AM tarafindan, Ispartali hattat

Yunuszade Haci Halil Efendiye yazdmlan ve aganin Egridir'de yaptirdigi

medresenin kiitiiphanesine hediye edilen (§imdi Isparta Halil Hamid Pa§a

kitapligmda bulunan) Menakip isimli kitapta yazilidir". §eyMlislam'm,

' Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§undan Biogiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayiru, Istanbul, 1983

^ Bu eserin, Egridirli §erif Mehmet Efendinin kaleme almi§ oldugu

'Menakib-i Burhaneddin Egridiri' adli eserin istinsah edilmi§ kopyasi
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Hicaz'dan memleketine giderek 16 oglu, bir kizi ve doit hanimi ile 30

kadar dervi^ini alarak Egridir'e geldigi bu kitapta yer alir. Pir Mehmet

Hoyi ise, Tiirkistaii'daki Hoy kasabasindan olup §eyhulislam Elberdai'ye

intisap etmi§ ve damadi olmu§tur. §eyhulislamin oliimunde yerine damadi

Pir Mehmet gegmi? ve Halife unvamni almi§tir.

Pir Mehmet Halife'nin, Berdai'nin kizi Zeynep hanim'dan dogma

oglu §eyh Mehmet (^elebi kimyaya merak salmi§ ve sonra diger

bilimlerde tahsilini ikmal elmi§tir. §eyh Mehmet (^elebi'den sonra tekke

bir siire §eyhler tarafindan yonetilir, nihayet Mehmet (^elebi'nin torunu

Burhaneddin kiigiik ya§ta bu tekkenin §eyhligine getirilir.

Baba Sultan denilen zatm Egridir kalesirdn ilk fethinde kale

bekfisi olan gazilerin ba§i ve babasi oldugu ve 900 yil kadar once oldiigii

soylenir. Egridir'dekitiirbesininkitabesinde tiirbenin 1358'de

oldugu muhakkaktir. §erif Mehmet Efendi §eyh Burhanettin Efendi'nin

torunu olup §erifi Mehmet ^elebi'nin ogludur. 1552 yilinda dogmu§,

1630 yilinda olmii^tiir. Mezan Istanbul Eyiip'te, Hazreti Halit

civanndadir. Miiderris olmu§, Galata, Halep, §am, Mekke, Edirne, Misir

Kadihklannda bulunmu§tur. 1619 tarihinde Anadolu Kazaskeri, 1624

tarihinde Rumeli Kazaskeri oldu Hacca da gitti. D6nii§iinden az sonra

oldii.

Ayni zamanda §airdi. §iirlerinde §erifi Mahlasini kullamrdi.

Arap9ayi, Farsgayi 90k iyi bilirdi. Babasi §erif Mehmet ^elebi'nin

ailesiyle ilgili toplayip yazdigi eserden, Dedesi §eyh Burhanettin'in

kendi el yazisiyla yazdigi eserden faydalanarak bunlara kendi

i§ittiklerini de katarak 1597 yilmda "Menakib" adli bir eser

yazmi§tir. Son donem Osmanh Maliye Nazirlarmdan Egirdirli

kitap meraklisi Nafiz Pa§a bu kitabi 90galtarak Istanbul

Siileymaniye kiitiiphanesine vakfetmi§tir.
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Miizafferiddin Mustafa beyin oglu Husameddin Ilyas bey adina yapilmi§

oldugu yazilidir. 1450'lerden sonraki vergi kayitlannda vakiflan oldugu

goriilmektedir. Cumhiiriyet doneminde Tekke ve tiirbelerle ilgili kanun

9ikmadan once de tutulan baliklann gogionun Baba Sultan zaviyesine

gonderildigi anlatilir.

Isparta'nm Egitdir il^esi Yazla Mahallesi'nde bulunan Baba Sultan

Turbesi'nin beyaz mermer uzerine stilus hatli kitabesinden tiirbenin,

Hamidoglu Ilyas Bey tarafindan tsa bin Musa adma 1358'de yaptinldigi

ogrenilmektedir. Egirdir Caddesi'nin uzerinde bulunan tiirbe sekizgen

planli olup, tizeri konik bir gati lie 6rttjlmti§ttir. Selguklu mimari

tislubunda kofeki ta§indan yapilmi§ olan tiirbenin her yiiziinde yuvarlak

kemerler ve bunlarm igerisinde de birer pencere bulunmaktadir. Tiirbenin

giri§i giiney yoniindedir. Vaktiyle tiirbe igerisinde Baba Sultan 'dan ba§ka

Zorti Baba (Sureti Baba) ve Palaz Baba isirnli ki§iler de gomiilii idi.

Tiirbe ge^itli donemlerde birka? kez onanm ge^irmesine ragmen

ozgiinliigiinii korumu§tur. Baba Sultan'in Egridir Kalesi'nin ilk fethinde

kale bekgisi olan ^zilerin ba§i oldugu ve oliim tarihinin 900 yil once

oldugunu soyleyenler varsa da bu konuda resmi bir kayit ve vesika

bulunmamaktadir. Sultan Baba'ya evlenemeyen kizlar, yiiriiyemeyenler

gelerek dua ederler. Aynca etek, pantolon gibi kiyafetlerini yatinn listiine

birakarak dualannin kabul olmasini isterler. Adak olarak da fakirler

giydirilir, mevlit okutulur ve ^evredeld insanlara pilav yedirilirmi§.

Tiirbenin restorasyon ^ali^malan sirasinda Baba Sultan'in kabri di§indaki

diger mezarlar kaldinlir.

Baba Sultan hakkinda, onun Haci Bekta§ Veli'nin torunu oldugu da

ileri siiriiliir. Babasimn Lale Sultan ve isminin Miirsel oldugu ve Miirsel
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Sultan diye atiildigi ve egitimini tamamladiktan sonra Baba unvanim

kazandigi anlatilir. Baba Sultan'in tarikatin dordiincu halifesi olarak

1357-1369 yillan arasmda tarikatin postunda oturdugu, halifeligi

sirasinda giivenilir adamlanndan Ebu Musa oglu §eyh Isa Deduki'yi

Egridir'e gonderip bir zaviye yaptirdigi ve buraya kendi adini verdirdigi

nakledilir. Baba Sultan ya§landigi vakit buradaki zaviyesine gelir ve bir

miiddet sonra da ahirete intikal eder. Vasiyeti iizerine bugiinkii turbesinin

bulimdugu yere defnedilir.

Menkibeye gore, "oradaki bir kadm gikrikta ip egirirken Barla'ya

gitmek isteyen bir Rum soguktan Baba Sultan zaviyesinde kalmak,

kamim doyurmak istemi§. Ip egiren kadin 'gavur' diye Rumu kovmu§,

iferi almami§. Rian biraz uzakla§inca Erenler kaditun gikngim aldigi gibi

gole atmi§. Kadm kusurunu anlami§. Ardmdan ko§up yalvar yakar, Rumu

almi§ gelmi§. Yemegini yedirip, hizmet etmi§. i§ bittikten sonra bir de

bakmi§, gikngi yerine konmu§..."

§eyh isa Deduki Egridir'de zaviyeyi a^mak i^in geldiginde

Hamidoglu Ilyas Beyle gorii^iip 1357 yilmda zaviyeyi tamamlar.

Zaviyeye de tarikatin ba§i Baba Sultan'in adi verilir. flyas Bey zaviyenin

yerini ve katranlik bolgesini bagi§lar. Timur'dan sonra bu yoreler

Karamanogullannm eline gegince Karamanoglu Ali Bey 1407 yilmda

zaviyeye hayli arazi vakfeder. 1413 tarihinde Egirdir tekrar Osmanlilarin

eline gegince bir komutan olan Pir Hiiseyin Bey de 1420 yilinda biiyiik

9apta bir arazi tahsisinde bulunur. Cumhuriyet doneminin ilk yillannda

bile tekke ve tiirbeler kapatilmcaya kadar burada vakif paralanyla

yoksuUara yemek verildigi anlatilir. Nuri Giingor Baba Sultan

kiiplerinden bahsederken, bunlann turbenin dag tarafinda oldugunu
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kaydeder. Dagin kiyisindaki sakahane denilen barakalar iginde bulunan

bu on onbe§ kadar kiip hayirseverler tarafmdan sabahm erken saatlerinde

golden dolduruliarmu§. Ve kiiplerde soguyan sulardan, tiirbeyi ziyaret

edenler, "§ifalidir", diyerek igerlermi^. Guniimuzde bu zaviyeden higbir

iz kalmami§tir.

Vaktiyle Baba Sultan tiirbesi iginde medfiin bulunan Zorti Baba

isiiTili zatm 1403 tarihinde Timur'un Egridir kalesini fethettigi sirada Nis'e

ka^an halkm katledilmesini onledigi anlatilir. Rivayete gore, Timur

Egridir' e gelip halka zulmetmeye ba§layinca, adi gegen zat Timur'a

giderek insanlara eziyet etmemesi ricasinda bulunur. Timur bu ricayi

kabul etmeyince, "Senin gibi Emir'e zort!", der. O da ofikelenip boynuna

ta§ baglatarak gole attinr, fakat golde batmayan ve askerlere ta§ atan §eyh

golden gikar ve her rastladigi yerde Timur'a, "Zorttt...", demeye devam

eder. Bu sebeple adi Zorti Baba kalmi§tir. Hiikiimet^ede tekkesine bazi

A§ar gelirleri tahsis edilmi§tir. Nuri Giingor ise gali^masinda' Zorti Baba

hakkinda §u menkibeyi nakleder. Rivayete gore Zorti Baba, Baba Sultan

tiirbesi civannda degirmen ta§i yaparken Timur da oradan gegiyormu?.

Zorti Babanin selamini Timur almami§. Bunun iizerine Zorti Baba,

"Zort", diye ses gikarmi^. Timur buna 90k kizmi§ ve degimien ta^im Zorti

Baba'nm boynuna ge^irerek onu gole attirmi§. Timur K6priiba§ina

geldiginde Zorti Baba boynunda degirmen ta§i, kopriiyii eline almi§ agikta

duruyormu§. Timur'a, "d6n..mezarimi yaptir. . .Oyle git!..", demi§.

Kopriiyii yerine koymu§ ve 61mii§. Timur da Zorti Baba'yi degirmen ta§i

yaptigi yere defnettirmi§.

' GUNGOR Nuri, Egirdir Ansiklopedisi
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Baba Sultan'in gol tarafinda Zorti Baba'mn bir turbesi oldugu ve

1880'lerde bu tiirbemn civannda hala degirmen ta§lan buliondugu

soylenir. Aynca onun bir Bekta§i babasi oldugu da ileri siiriilur.

Vaktiyle Baba Sultan tiirbesinde medfun bulunan Palaz Baba'mn

ise bu tiirbede tiirbedarlik edenlerden birisi oldugu ve oliimunden sonra

buraya defiiedildigi soylenir.

Egridir'de tijrbesi ve tekkesi bdunan §eylilerden §eyh Murad veya

Tez Murad denilen zatin, §eyhiilislam Elberdai zamanmda ya§adigi ve

biitiin varligim tekkesine bagi§ladigi, ticaretle ugra§tigi, oliimimden sonra

buraya defiiedilnii§ oldugu anlatilir. Nuri Giingor'iin eserinde yazdigina

gore, Tez Murat kervamn katirciba§iligim yapmaktadir Katirciba§i Murat

bir gun kirk katin ile Yazla'dan gegerken §eyh Mehmet (^elebi Sultan'm

tekkede miiritleriyle zikrettiklerini i§itir. Duymu§ oldugu seslere hayran

olarak katirlan arkada§lanna birakip yanina altmlan alarak, §eyh Mehmet

Sultan'in huzumna girer. "§eyhim... Beni halkana kabul et..." diye

yalvanr. §eyh, "Sende diinyalik var.", diyerek kabul etmez. Katirciba§i

di§an 9ikar, altmlan birakir, yalmz bir elmas pargasim kavuguna

saklayarak tekrar §eyhin huzumna girer. §eyh, "Sende diinyalik var.", der

ve yine kabul etmez. Katirciba§i tekrar di§an gikip sakladigi elmasi

ba§kasina verir ve i^eri girer. Bu defa §eyh Katirciba§iyi halkasina kabul

eder. Zikir bittikten sonra §eyh Katirciba§imn eline bir ibrik verip

di§andaki §adirvandan su doldurup getirmesini ister. Katirciba§i di§an

9ikip §adirvandan su doldumiaya ba^ladigmda goriir ki, ge^meden su

yerine altin akiyor. Kerameti anlayip tam bir teslimiyetle §eyhin miiridi

olur. Ondan sonra canla ba§la erenlere katilip onlarla olur. Her i§i hemen

yaptigmdan kendisine Tez Murat denilir. §eyh Murat olarak da adi geger.
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Bociizade olumunun 1470 tarihinden once oldugunu, bunun da Pir

Mehmet Hoyi'nin damadi Tosyali Miohyiddin Efendi'nin bir beytinden

anla§ildigim yazar. Fakat, turbesiiin in§a tarzi Atabey'deki ve

Konya'daki Selgioklu eserlerine benzemekte, o§ru tahsis edilen arazinin

Atabey Medresesi vakiflanyla hemhudut oldugu Evkaf kayitlanndan

anla§ilmi§ olmasi sebebiyle, kendisinin Selgioklu devri devlet

adamlarmdan birisi oldugu kanaatindedir. Bu turbenin etrafinda da

§eyhlere ve tiirbedarlara mahsus evler ve misafir hucreleri ve mutfak

bulunmakta imi§. Bu tekkenin yerinin Yazla'mn en iist ba§inda ve §imdiki

tren istasyonunun ve askeri ki§lanin civannda oldugu anlatilir. Etrafinda

tekkeye bagli, bag ve bah^e harabesi, 9e§me ve kaynak suyu buliman

tiirbe, tekkenin kuzeyine biti§ikiken, 1930'larda tekkeyle beraberyikilir.

Bu turbeler civanndaki mezarlardan birinde Burcu bey naminda bir

zat yalmakta olup Evkaf idare since kayitli vakif gelirleri varsa da hal

terciimesi bilinmemektedir. Nuri Giingor eserinde ona ayimii§ oldugu

maddede, Yazla'daki hangahm altinda bir evin bahgesinde basit bir

tiirbesi oldugunu yazar. Evin de Burcu Beyin zaviyesinin kalintisi

olabilecegini ekler. Burcu Beyin Egridir'deki yaptirmi§ oldugu hamamin

gelirleri ile gevredeki bazi koylerde bulunan bahgelerin gelirlerini

zaviyeye vakfetmi§ oldugu ileri siiriiliir. Kayitlarda bir de Burcu

Mescidinin adi ge^er. Burcu Bey tiirbesinin 1970'lerde kaldirilarak

Belediye yangin evleri yapilmi^tir

Gol i^indeki Nis Adasi'nda medfun bulunan §eyh Muslihiddin,

Pavlu'daki (Siit^iiler ilgesindeki) Hoca llyas, Barla nahiyesindeki Karaca

Ahmet, Mehter, Seyyid, Peyk ve Qrak Gaziler ve Bedre ^iftligindeki

Siit Dedesi adlanndaki zatlann hayatlan hakkinda da bir bilgi yoktur.
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Bociizade, "bimlardan yalmz Nis adasindaki §eyh Muslihiddin'in

azizlerden oldugu Katip (^elebi'nin Cihannuma'sinda kayitlidir", der. Nis

adasma muslumanlann yerle§meleri 1403'deki Timur istilasmdan sonra

oldugiona gore, §eyh Muslihiddin'in IX. veya X. hicri asirda ya§adigi

tahmin olimabilir. Bociizade bu zatin tiirbesinde diki§siz bir gonilek

bulundugunu ve bunun Konya Maarif Miidiirii Azmi Bey tarafindan

miizeye gonderildigini yazar. Erdenk ise gali§masinda', tiirbenin adanin

kuzey dogusionda yolun kenannda oldugunu ve yaninda ge^mesi ve

mescidin bulundugunu kaydeder. Tiirbenin yoldan tarafta olan kisminda

etrafi tahtalarla gevrili durumda §eyhin mezan vardir. §eyhin sandukasi

biiyiik^e yapiJmi^ olup iizerine ye§il ortii ve namazliklar ortiilmii^tiir.

Tiirbeye her tiirlii istek i^in gelinmektedir. Ziyaret^iler arasmda gocugu

olmayanlar hastaliklardan kurtulmak isteyenler ve evlerunek igin

kismetlerinin kapali olduguna inananlar daha 90k bulunmaktadir. Burada

dua edilir, Yasin-i §erif okunur, mevlit okutulur. Bazi zamanlarda Kui^an-

1 Kerim'in halmedildigi soylenmektedir. Eskiden burada keten ipliginden

oriilmii§ bir gonilek varmi§. Bu gomlek zayif ve si ska ^ocuklara

giydirilmek suretiyle onlann §ifa bulacagina ve §i§manlayacagina

inanilirmi§. Bu maksatla oraya gotiiriilen gocuklar once Egridir Golii'nde

yikamr ve tiirbede gomlegi giyer ve dua edildikten sonra adak kurbanlan

kesilirmi§. Giingor, Musluhiddin Dede'nin batismda yer alan Eflatun

Dede igin 1980'lerden sonra bir tiirbe yapilmi§ oldugunu kaydeder.

Bociizade eserinde, "Bedre koyiindeki Siit Dedesi'nin adi ve tarikati

maliim olmayip ancak civanndaki dagda bulunan bir magaramn tavatunda

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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memeye benzeyen iki ta§tan sut gibi bir su damlar ve siitii kesilen veya

gelmeyen emzikli kadinlarbu Sudan igerlerse siitleri gelecegine inamiiar",

der. "Bu meme bigimi ta§lara Hiristiyanlar 'Meryem Ana memesi' derler.

Bu inani§ Hiristiyanlarda da vardir. Yalniz Hiristiyanlar bu magarayi

Pazar giinleri ziyaret eder, mum vesair adaklar yaparlar. Barla

nahiyesinde bulunan Karaca Ahmet'in ise Istanbul'daki Karacaahmet

Mezarligma adi verilen zat olmadigi, Kamus'ul-alam'da XI. Hicri yiizyil

bilginlerinden olup, Hamideli'nde dogmu§ ve Istanbul'a gelerek

medreselerde hocalik etmi§ ve 1615 tarihinde Kudus'te vefat etmi§ oldugu

yazilidir. Bursali Tahir Beyin eserlerinde ise, Naima'ya atfen Hamidli

Karaca Ahmet'in 1615'de vefat ettigi ve pek 90k eseri oldugu

yaziknaktadir. Barla'daki Karaca Ahmet'in babasimn veya dedesinin hicri

1024'de oldiigii bildirilen Karaca Ahmet olmasi ve cedlerinin adiru almi§

bulunmasi muhtemeldir."

ikinci defa Ulu Bey olarak idareyi ele aldigmda daha 50k imar

faaliyederine onem veren Hamideli Valisi Hizir Bey, Isparta'da Hizir Bey

Camiinin yam sira ayni semtte bir hamam ve bir de inedrese yaptirir.

Egridirli §eyh Mehmed Qelebi'nin Menakib-i Burhaneddin Egridiri adli

eserinde verdigi bilgiye gore Hizir Bey 1364 yilmda hacca gider'. O sene

evliyamn me§hurlanndan Berdei Sultan da hac ibadetini yapmak igin

Mekke'de bulunmaktadir. Bu zat Kabe'yi tavaf ederken, Hizir Bey onun

biiyiik bir veli oldugunu anlayip kendisiyle tani§ir. Sohbet sirasinda

kendisinin bir vali oldugunu soyler. Sonra da idaresindeki yeri tamtip,

davet eder. "Valisi bulundugum diyann havasi, suyu pek giizeldir.

' KOFOGLU Sail, Hamidogullan, TDV Islam Ansiklopedisi
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Beldeleri, koyleri baglik, bahgelik bir memlekettir. Fakat halkina

islamiyeti anlatip rehberlik edecek bir mur§id-i kamil, yeti§mi§ ve

yeli§tirebilen bir rehber yoktur. Bu sebeple halk, nefislerine uymu§ ve

boziok bir haldedir. Acaba siz lutfedip o diyann halkini ir§ad igin oraya

hicret buyursaniz olmaz im? Biiyiik ve hesapsiz sevaba kavu§acaginiz

§iiphesizdir. Eger lutfedip bu arzumuzu kabul buyurursaniz, ben koleniz,

sultanim igin (sizin igin) Egridir kasabasi civannda havasi ve suyu giizel

bir yerde size bir dergah, makam yapip, hayir duanizi almak istiyorum.",

diyerek biiyiik bir arzu ve edeb iginde, gayet nazik ifadelerle §eyhi

Egridir'e davet eder. Berdei Sultan Hazrederi valinin bu samimi ve halis

niyetle yaptigi davet iizerine, "Istihare edelim.", diye buyiorarak, eger

gitmelerine manen bir izin ve i§aret verilirse gitmeyi kabul edecegini

agiklar. Birica? giin sonra tekrar bir araya geldiklerinde valiye, "Rum

diyanna, Anadolu'ya yapilan daveti kabul etmem igin i§aret olundu.

in§aallah bu sene memleketiinize donelim. Gelecek sene Allahii tealanm

izniyle Anadolu'ya gideriz.", diye buyurur. Vali Hizir Bey, bu sozleri

iizerine son derece sevinip memnun olur. Sonra §eyhiilislam Berdei ile

vedala§ip Egridir'e doner. O sene Egridir'de gol kiyisinda Mezar-i §erif

denilen yerde bir dergah yaptirarak, Berde-i hazretlerinin gelmesini

beklemeye ba§lar. §eyhiilislam Berdei Hazretleri ise vakti gelince

memleketi Berde'den Anadolu'ya hicret etmek iizere ailesi, on alti oglu ve

knk talebesiyle yola gikar. Iran'in Hoy §ehrine geldikleri sirada sonradan

talebelerinin en me§huru ve damadi olan Kri Halife Muhammed ile

gorii^iip tani§ir. Piri Halife de g6rmii§ oldugu bir riiya iizerine kendilerine

katilir. Yolculugim sonunda Egridir'e yakla^mca, goliin kenanndan kar§i

tarafa bakip, "Bizim topragiimz §u makamdan alinmi§.", diyerek tam

hazirlanan der^hin bulundugu yeri i§aret eder. Geldiklerini haberalan
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vali Hizir Bey onlan biiyiik bir memnuniyetle kar§ilayip yaptirdigi

detgaha yerle§tirir. §eyhulislam Berdei hazrederi bir i§aret iizerine yanina

alip getirdigi Piri Halife'yi alti ay kadar kisa bir zaman i^inde tasawufta

yeti^tirip kemal derecelerine ula§tinr. Aynca kiziyla evlendirip damat

edirdr ve yerine halife birakir. Bu evlilikten evliyanin me§hurlanndan

olan Muhammed (^elebi Sultan diinyaya gelir. §eyhiilislam Berdei

hazretleri Egridii'e geldikten sonra tesirli sohbetleriyle, ders ve

vaazlariyla halka dogru yolu anlatir. Ehl-i siinnet itikadinm yayilmasim

ve insanlann islamiyeti ogrenmelerini ve ogrendiMeri dogru din

bilgilerine gore ya§amalanni saglar. Boylece onlann diinya ve ahiret

saadetine vesile olur.

Bazi menkibeleri §6yle nakledilmi§tir.

Egridir'de cainiye giderken pek 50k kimseyle kar§ila§tigi halde,

sadece iki iig ki§iye selam verir, ba§kalanna selam vermezdi.

Talebelerinden biri, "Acaba neden birkag ki§iden ba§ka kimseye selam

vertniyor?", diye merak edip kendisine sordu. §eyMlislam Berdei

Hazretleri eliyle bu talebenin gozlerini sivazladi. Sonra da dergahtan

di§anya gonderdi. Talebe ^ar^iya ^ikmca, insanlardan kimini maymun

suretinde, kimini hinzir, kimini tilki, kimini gakal, kimini kurt, bir kismini

da kopek suretinde gordii. Hocasinin selam verdigi kimselerden

ba§kasinm her birird ^e^itli hayvan suretinde goriiyordu. Sonra hocasmin

yamna doniip, "Efendim bu i§in hikmetini anladim.", dedi. Hocasi yine

gozlerini sivazlayarak talebesini eski haline gevirdi.

§eyhiilislam Berdei hazretleri bir giin talebelerini toplayip, "Bu

gece riiyamda Peygamber efendimizi gordiim! Bana, "Ogul bu dimyamn

sikmtismi ^ektigin yeter. Artik bana gel.", buyurdular. Ben de, "Ya

Resulallah! Sana ne ilegeleyim! Sana layik armaganim yoL", deyince,
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"OguUanndan birkagiyla gel. Armagan olarak bu yeter.", buyiordular."

Der. Bunian iizerine talebeleri feryad edip agla§maya ba§lar. OguUanna,

"Benimle hanginiz gider?", diye sordugunda, hepsi can-u gonulden ahiret

yolcdugunu isterler. O giin hepsinin tabutlanm hazirlatir. Ak§ama dogru

kendisi ve biitun oguUan vefat eder.

Erdenk gali^masinda', Berdei'nin tiirbesinin kare planli olup, iizeri

Turk uggenlerinin yardimiyla bir kubbe ile ortulmu§ oldugunu yazar.

Daha sonra bu turbenin kubbesi yikilim§ ve ^ati ile ortiilmu? olup

Vakiflar Genel Mudurlugii tarafindan da 1993 yilinda onanlmi§tir.

Hazinede bulunan birkag mezann Horasan erleri adiyla bilindigini

kaydeden Nuri Giingor^, bu zadann Egridir'e gelip yerle§nii§ ilk din

biiyiikleri oldugunu kaydeder.

iran'in Hoy §ehrinde diinyaya gelen Piri Halife Sultan'in asil ismi

Muhammed olup, seyyiddir. Soyu yimii ikinci batmda Hazret-i

Zeynelabidiriden, Hazret-i Hiiseyin'e da§ir. Riiyasmda Peygamber

efendimizden aldigi bir i§aret iizerine hocasi §eyMlislam Berdei ile

Anadolu'ya hicret etmi§tir. §eyhiilislam Berdei ve §eyh Abdiillatif

Kudsi'den^ feyz almi§, Fatih Sultan Mehmed'in saltanatirun ilk

devirlerinde vefat etmi§ olup kabri, Egridir'de Yazla Camii yanmdaki

tiirbededir.

'age

^age

^ Zeyniyye tarikatim Anadolu'ya getiren alim ve sufi (51.1452). Tarikati

giiniimiize gelememi§ olsa da, Osmanli Devletinin temelinde buliman

dini, fikri yapmin mimarlanndan biri sayilabilecegi ileri siiriiliir.
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Menakib-1 Buriianeddin Egridiri'yi esas alan Evliyalar

Ansiklopedisi'nden ogrendigimize gore, Hoy §ehrinde iken hir gece

Peygamber Efendimizi riiyasinda goriir. Peygamber Efendimiz ona

riiyasinda, "Benim yolumda ve benim evladimdan, §eyh-i kamil ve

mur§id-i mukemmil, yeti§mi§ ve yeti§tirebilen rehber §eyhulislam Berdei

gelmek iizeredir. Gafil olma. Onunla Rum diyanna, Anadolu'ya git!",

diye emir buyurur. Bu riiya iizerine i§aret edilen zatm gelmesini

beklemeye ba§lar. §eyhulislam Berdei Hazretleri de Hamideli emiri Hizir

Bey'e' Hacc esnasinda vaad ettilderi zainan gelince, on alti oglu ve kirk

talebesi ile Anadolu'ya gogmek iizere yola gikar Iran'm Hoy §ehrine

geldikleri sirada §eyhulislam Berdei Hazretleri onun bulundugu beldeye

ugrayip onunla gorii^erek, "Oglum Pir Muhammed! Emre itaat eder

misin?", diye sorar. Sonra da herhangi bir cevap beklemeden gegip gider.

Piri Halife Sultan hemen gitmek uzere evinden ayrilir. §eyhulislam

Berdei'nin Anadolu'ya gogmek igin §ehir di§mda konakladiklan yere

gider. Ancak annesi, babasi ve akrabalan gitmesine razi olmayip kar§i

9ikarlar. Onu §eyhulislam Berdei Hazretlerinin yamnda bulunca, bir eve

hapsederler. Bo^zma zincir, ayaklanna bukagi baglayip evin kapisim da

kilitlerler. Fakat o yine bir yolunu bulup §eyhulislam Berdei Hazretlerinin

yanina gelir. Tekrar alip gotiirmek istediklerinde §eyhulislam Berdei

hazretleri onlara, "Onu diyar-i Rum'a, Anadolu'ya alip goturmem ve

' Ulu Bey olarak ildnci defa Egridir'de idareyi ele aldiktan sonra daha 90k

imar faaliyetlerine onem veren Hizir Bey omriinun kalan kismmi ilmi ve

dini faaliyetlerle geginni§, beyligin idaresini Baba Sultan Tiirbesinin 1358

tarihli kitabesine gore Hiisameddin Ilyas Bey'e birakmi§tir. Menakib'a

gore §eyh Berdei ile kar§ila§mi§ oldugu Hacc ziyareti 1 364 yilina aittir.
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terbiye ve ir§ad etmem emrolundu!", der. Bu sozleri i§itince gitmesine

razi olup birakirlar. Boylece Piri Halife ailesinden, yuidundan ayrilip

§eyhulislani Berdei'nin kafilesi ile birlikte Anadolu'ya dogru yola gikar.

O siralarda Ankara'da Haci Bayram Veli Hazretleri insanlara

rehberlik yapmaktadir. Kafile Anadolu'ya dogru gelmekte iken bir giin

Haci Bayram Veli'ye talebeleri, "Sultanim! Takkeniz eskimi§. Hediye

gelen giizel bir kege var. Miisaade ederseniz ince kegelerden bir tag

diktirelim.", dediklerinde, "Sabredin takkeci gelsin.", diye buyurarak Piri

Halife Muhammed'in hocasi ile Anadolu'ya gelmekte oldugunu i§aret

eder. §eyhulislam Berdei, Piri Halife Muhammed ve yanlannda

bulunanlar alti ayda Ankara'ya ula§irlar. Yakla§tiklari sirada Haci Bayram

Veli'ye malum olup, "Takkeci geliyor! Kar§ilayalim." diyerek talebeleri

ile birlikte kar§ilamaya gikarlar. Haci Bayram Veli §eyhiilislam Berdei

Hazretleri ile bulu§ur, hal hatir sorup, dergahma gotiiriir. Birkag giin

misafir edip, ziyafetler verir. Qok kiymetli sohbetler yaparlar. Bir giin

Haci Bayram Veli talebelerinden, hediye gelen kegeleri getirmelerini

ister. Sonra bunlan Piri Halife Muhammed'in online koyarak; "Oglum Pir

Muhammed! Bunlardan bize bir takke dikiver." der. O da kegeleri alip

guzel bir takke diker. Getirip onlerine koyar. Haci Bayram Veli, "Oglum

Pir Muhammed! Bu taci bana hocandan gordiigiin gibi giydir." der. O da

alip telkin ve tekbir getirerek Haci Bayram Veli hazretlerine takkeyi

giydirir. Bunun lizerine Haci Bayram Veli, §eyhiilislam Berdei

hazretlerine, "Ho§ §eyhiilislamsin! Alti ayda terbiye ettigin biriyle seksen

ya§indaki bir ihtiyara tag giydirirsin.", diye latife yapar. Gergekten de

§eyhiilislam Berdei Hazretleri, Piri Halife Muhammed'i yol boyunca alti

ayda ii^ad ve terbiye ederek tasavvufta kemal derecelerine ula§tirmi§tir.
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Bu misafirlikten sonra Haci Bayram Veli ile vedala§ip Ankara'dan ayrilir

ve Ispartaya dogru yola ^ikarlar.

§eyhinin vefatmdan sonra dergahm §eyhi olan Piri Halife uzun

yillar hizmette bulunur.

Piri Halife Sdtan'in Ali Fakih adinda bir talebesi vardir.

Hizmetinde bulundugu sirada bir gece riiyasinda Osmanli alimlerinin

me§hifflanndan ve evliyamn biiyuklerinden Ak§emseddin Hazretlerini

goriir. Riiyada, talebe Ak§emseddin Hazretlerine g6rmu§ oldugu bir

riiyasimn tabirini sorar. Uyamnca tabire hayret edip hocasi Piri Halife

Sultan'm huzuruna gider. Hocasi onu goriir gormez, o daha bir §ey

soylemeden, "Ali Fakih! Ak§emseddin riiyanin tabirinde isabet edemedi.

Senin makamin, derecen o tabirdeki gibi degildir. §imdi sen lalan

makamdasin. Riiyanin tabiri de §6yledir.", diyerek kendi tabirini bildirir.

Aradan bir miiddet geger Piri Halife Sultan bir giin talebesi Ali Fakih'

e

istanbul'a gitmesini emreder. O da ba§iistiine deyip yola gilanak iizere

hazirlamr. Bir ara, "istanbul'a ne hizmet i^in gidecegim! Bunu

sormadim", diye dii§iiniirse de, "bir hikmeti vardir", diyerek enxe uyup

istanbul'a gider. istanbul'a vardigi giin Cuma'dir. Cuma namazim kilmak

igin Ayasofya Camii'ne gider. Namazim bir diregin dibinde kilar. Sonra

Ak§emseddin Hazretleri vaaz eder. O da cemaatle birlikte bu vaazi dinler.

Vaazdan sonra Ak§emseddin Hazretleri kiirsiiden iner. Ceinaatle

musafaha eder. Ali Fakih de elird opmek igin yakla§ir. Bu sirada

Ak§emseddin hazretleri etrafim koklayarak baki§lariyla birini

aramaktadir. Ali Fakih elini opiince Ak§emseddin bu eli tutup birakmaz.

Piri Halife Sultan'i kastederek, "Dost kokusunu aldim!", der. Cemaat

dagilinca onuyanina alip odasina gotiiriir. Piri Halife Sultan'm halini
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somp ondan haber alir. Bir miiddet sohbetten sonra, "Mevlana Ali Fakih!

Biz senin makamini, ula§tigin dereceyi bilememi§iz. Ruyanin tabirinde

yamlmi§iz. Tabiri, hocan Piri Halife Sdtan'm buyurdugu gibidir.", der.

Ali Fakih, Ak§emseddin Hazretlerinden bunlan dinleyince hocasimn

kendisini Istanbul'a gondermesinin hikmetini anlar.

Piri Halife Sdtan'in kiymetli oglu ve me§hur veli Mehmet (^elebi

Sultan gen^liginde kimya ilmini ogrenmeye heves etmi^tir. Bir giin ona,

"Ogul! Kimya ilmini tahsil ettin mi?", diye sorar. Qelebi, "Baba biraz

daha zaman ister.", diye cevap verir. Evde buliman bo§ bir sandik vardir.

Piri Halife o sandigi gosterip, "Ogul §u sandigi kilitle ve bir miiddet ona

bak ve devamli Kelime-i tevhid soyle, sonra aq ! AUahii tealarun kudretini

gor.", der. Bu sozleri iizerine ^elebi bo§ sandigi kilitler. Ba§inda dump bir

miiddet devamli olarak Kelime-i tevhidi getirir. Sonra da sandigi agar ve

sandigm altmla dolu oldugunu goriir.

Piri Halife Sultan bir defasinda Edime'ye gider. Orada bulunan bir

Hristiyan papazi aglik iginde, riyazetler gekerek keramet gibi goziiken

bazi hallere kavu§mu§tur. Istidrac derdlen bu hali, havada ugmaktir.

Papazm havada ugmasi halkm dikkatini gekmi^tir. Piri Halife Sultan bir

Hiristiyan papazm halki aldatmasma mani olmak igin pek 90k kimsenin

bulundugu bir mecliste rahibi gagirtip, "Hadi u? da gorelim.", der. Bunun

iizerine papaz, bir sihirbaz gibi harekete gegip ugmaya ba§lar. Papaz

havada yiikselince, Piri Halife ayagindan ayakkabilarim gikarip rahibin

pe§inden atar. Ayakkabilar rahibin listiine gelip ba§ina vura vura onu yere

indirirler. Papaz kendinden ge^mi^ bir halde yere inince ba§i ve yiizii

ku§lar tarafindan gagalanmi§ gibi yarabere i^indedir. Mahcup ve peri§an

bir halde Piri Halife Sultan'm yanmda dumr. Piri Halife ona, "Ey papaz!

86



Aq diorarak ve nefsini riyazete sokarak bazi sahte haller kazandin.

Muslumanlanninanciylaoynamakistedin. Somonda ayakkabilann seni ne

hale soktugunu gordiin. Onlann vumiasindan kurtulamadin, yere indin.

§imdi kendinin sapik ve batil bir yolda buliondugunu, islamiyetin hak din

oldugionu anladin mi?", der. Papaz cevap vermeyip §a§kin bir vaziyette

susmaktadir. Bu sirada Piri Halife Sultan, "Bu kadariyla ikna olmadin, sen

balil dinde oldugun halde keramet davasinda bulundun. Ben Allahii

tealanm aciz bir kuluyum. §imdi goru^mak nasil olur!", der. Ve Sonra

havada ugup gozden kayboliff. Herkes §a§kin bir halde bir miiddet bekler.

Daha sonra Piri Halife doniip gelir. Kabe'ye gidip dondiigiinii bildirir ve

bunu belirten alametler gosterir. Bu hale §ahid olan papaz, tarn bir

sadakade miisliiman olur. Bunun iizerine alti papaz, kiyafet degi§tirip Piri

Halife Sultan'm yatuna giderler. Onu imtihan maksadiyla konu§maya

ba§larlar. Piri Halife Sultan soze ba§layip, kerametiyle onlann hallerini,

yerlerini, isimlerini ve kim olduklanm, maksatlanm hirer hirer soyleyip

agiklar. Bu keramet kar§ismda aciz ve §a§kin kalan papazlar, yanli§ ve

balil bir yolda olduklarmi anlayip onlar da miisliiman olurlar. Bu

hadiseler padi§ah tarafindan duyulur ve onu huzumna davet eder. Piri

Halife, Padi§ahm huzuruna vannca, "Buraya padi§ahla bulu§maya veya

ona tanmmaya ve bir §ey talep etmeye gelmedim. Lakin islam padi§ahi

adildir Emrine uyup davetini kabul ettik. Padi§ahimizm malumu olsun ki,

bu duacilarmin buraya geli§ sebebi, o papazm halini i§itip miisliimanlann

itikadlanna zarar vermesine mani olmak igindir. Hamdolsun o fitneyi

sondiirdiik. Allahii teala papazlara miisliiman olmalarini nasib eyledi.",

der Bu g6rii§melerinden sonra padi§ah bir veziri vasitasiyla yedi yiiz altm

gonderir. Para takdim edilince tehessiim ederek, "Bizim yedi yiiz degil

yedi altina dahi hakkimiz yoktur. Biz fakir bir dervi§iz. Bunu Islam askeri
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igin ve devlet i§lerine sarf eylesinler. Padi§aha dioa etmek bizim

vazifemizdir. Padi§ahimiz adildir. Ona daima dua ederiz. Bu diorum

padi§aha bildirilince, padi^ah, "Mutlaka bir arzulan vardir, beyan

etsinler." diye haber yoUar. Bunun uzerine, "Bir nmradirmz yoktur. Lakin

padi§aha itaat etmek ve hatir-i §eri£lerini ho§ tutmak igin oyle bir §ey

teklif edelim ki, Allahii teala indinde biz ve zat-i §ahaneleri mesul

olmayalun. Zira §imdi bir §ey arzu eylesek onlar dahi esirgemeyecekler.

Lakin devlet hazinesinden bize verilecek hardal danesi kadar istihkakimiz

yoktur Eger liifederlerse, merhum kaynatam ve §eyhimiz §eyhiilislam

Berdei'ye Hamidoglu Hizir Bey merhum bir miktar arazi ve miilk

vermi§ti. §eyh merhian da bunlan evlada vakfeylemi§lerdi. Temlik ve

vakfi sahih olmak igin bir femian ihsan buyiorsimlar.", der. Bu arzusu

padi§aha iletilince, bir men§ur-u hiimayun gonderilir ve arzusu yerine

gelirilir

Egridir'de diinyaya gelen Mehmet ^elebi Sultan 1494'te yine

Egridir'de vefat eder'. Babasi, Piri Halife Sultan olup nesebi yirmi

iigijncu batmda Hazreti Hiiseyirie ula§ir Daha kiigiik ya§ta iken,

babasimn ziyaretine gelenler igerde iken, islahi miimkim ohnayan

kimselerin ayakkabilarim ters ^evirir, iyi kimselerinkini ise diizgiince

koyardi. Kiigiik ya§inda gijnahkar ve salih insam aymr ve bunu da

soylerdi. Melekleri goriir ve gordiigii §eyleri anlatirdi. Babasi gar^idan

alman gorekten yedirince bu hali kirk giin kaybolur, kirk giin sonra yine

ortaya gikardi. "Nigin gordiiklerini soyluycrsun?", dediklerinde,

"Gordiiklerini soyle sana zaran yoktur, diyorlar." derdi. Onun bu hali on

ya§ina kadar devam eder. Artik bundan sonra ise gaybin sirlanni gizler.

' Evliyalar Ansiklopedisi
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Babasmdan ve babasimn hocasi §eyhulislam Berdei'den ilim ogrenir,

onlann bereketli sohbetlerinde ve derslerinde yeti§ir ve icazet alir.

Tasawufta kemale ula§ir. Dergahta babasmm vefatindan sonra Mehmet

(^elebi Sultan, gevresindekilere rehberlik vazifesi yaparak aynen babasi

gibi gevresine ilim ve feyiz sagar, nice salih ve veli zatlar yeti§tirir. Pek

90k insanm saadete kavu§masina vesile olur.Vefatindan sonra yerine

torunu §eyh Burhaneddin Hazretleri geger. Mehmet (^elebi Sultan

hazretlerinin pek 90k kerameti ve menkibeleri olup bunlardan bir kismi

§6yledir.

Daha yedi ya§mdayken riiyasmda biitiin alem bir derya, biiyiik bir

deniz olmu§tur. Dogudan batiya biitun insanlar §a§kin bir vaziyettedir.

Mehmet (^elebi Sultan derya iizerinde uzanip koprii olur. BiMn mahlukat

iizerinden geger. Bu riiyasini babasina anlattigmda, babasi, "§eyhimiz

Abdiillatif Kudsi Hazretleri birazdan geliyor. Ona soralim.", der. O

gelince, oglunuhuzuruna gikanp riiyasini anlattirdiginda, §eyh Abdiillatif

Kudsi Hazretleri, Mehmet Sultan (^elebi'yi kastederek, "Bu benim oglum

zamanin kutbudur.", der. Bu sozu soyleyip iiq defa yiriinircasma haykinr.

Mehmet (^elebi Sultan'in me§hur hallerinden biri de, Hizir

Aleyhisselam'la sikya goru§iip, sohbet etmesidir. Bazan evinde otururken

kai^ida bulunan Egridir Goliine dikkatle bakar ve birini bekler. Hizir

Aleyhisselam gol iizerinden yiiriiyerek yanma gelmektedir. Gorii^iip

sohbet ederler, sonra Hizir Aleyhisselam yine geldigi gibi su iizerinden

gider. Bu hali gokya g6riilmii§tiir. Halifelerinden alim-i Rabbani Daviid

Efendi, "Hizir Aleyhisselam'la boyle gorii^tiiklerine defalarca §ahid

oldum.", diye anlatmi§tir.
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Osmanli pa§alarindan Mesih Pa§a', o daiemde bir ara Hamideli'nin

beyi idi. Mehmet (^elebi Sultatiin ziyaretine gider, hiimiet gosterirdi. Dua

ve himmetleriyle vezir olmasi igin yalvanp yakanrdi. Birgiin, "Eger vezir

olursam, sizi ve talebelerinizi gazaya gotiirurum.", diye soz verir. Mehmet

(^elebi'nin Hayreddin Halife admda bir talebesi vardir. Ona, "Var riiyaya

yalip istihare eyle. Bakalim Mesfli Pa§a vezir olur mu?", der. Hayreddin

Halife istihareye yatip goriir Id, Hocasi §eyh Muhammed (^elebi Sultan

bir ku§ak getirir. Onu Mesih Pa^a'nm ba§ina sarmasi i^in kendisine verir.

Fakat Hayreddin Halife onu bir tiirlii saramaz. Bunun iizerine §eyh

hazretleri kendisi alip sarar. Sabahleyin Hayreddin Halife gordiigii riiyayi

anlalmak iizere huzuruna gider. Huzuruna varinca daha riiyasini

anlalmadan, "Hayreddin! Mesih Pa§a ku§agi sardi. In^aalJah vezir olur.",

der. Kisa bir miiddet sonra Mesih Pa§a vezir olur. Rodos seferine gikar.

Fakat Muhammed (^elebi Sultan hazretlerine verdigi sozii yerine

gelirmez. Sefere gikarken onlardan hig bahsetmez. Bunun iizerine

Mehmet (^elebi Sultan halifesi Hayreddirie der ki, "O Mesih Pa§a bizim

sakalimiza giildii. Mioradi hasil olup, vezirlige

' Rum asilli olup Paleologos hanedanma mensup Osmanli sadrazami (6.

1501). Fatihin saltanatmm son yillannda vezaret makamina ula§an Mesih

Pa§a 1480'de Saint Jean §6valyelerinin elinde bulunan Rodos adasma

seferle gorevlendirilir. Ku§atmanin ba§arisizligi sebebiyle Gelibolu'ya

sancak beyi olarak tayin edilir. Burada bir cami, bir kervansaray, bir

ba§hane, bir bozahane ve tamamlanmami§ bir medrese yaptmr. 1491

tarihli Arapga vakfiyesine gore, Egridir'in Kapali Mescid mahallesinde

bulunan, ancak bugiki izi dahi kalmayan bir zaviyeli cami vakfetmi§

olmasi bu tarihlerde Hamid sancaginda gorevli oldugunu dii§iindiiriir.

Nuri Giingor, Mesih Pa§a'nin Egridir'de Kubbeli Mahal lede yaptirmi§

oldugu okulun 1920'lere kadar devam ettigini yazar.
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kavu§tu. Bizi ihmal edip, ismimizi bile anmadi. Yine istihare eylebakalim

kal'ayi aliyor mu?". Hayreddin Halife istihare edip goriir ki, Rodos

kalesini asker ku§atmi§. Kalenin iginde §eyh Mehmet (^elebi Sultan

oturmu§. Bir yanmda dedesi §eyMlislam Berdei bir yamnda da

Bursa'daki Emir Sultan' hazretleri bulunmakta. Hizir Aleyhisselam da

oradadir. Bunlar ona, "Ogul kerem eyle hisan ver!", derler. Mehmet

(^elebi Sultan ise, "Bu sefer olmaz! Vezir bizi maskaraliga aldi.", diye

karpilik verir. Hizir Aleyhisselam'a, "Merdiveni komayia", der. Hizir

Aleyhisselam Mesih Pa§a'nin hisara kurdugu merdivene bir kamgi vurup

parfalar. Rodoslular giftlerini siirmek igin sahraya dagilirlar. Hayreddin

Halife bu istiharesinde gordiigii riiyayi anlatmak iizere Mehmet (^elebi

Sultan'm huzuruna gider. Vanr varmaz daha o anlatmadan, "Kafirler

kurtuldu gibi. Birkag giin daha yiiriisiinler. Ahde muhalefet, soziinde

durmamak nasil olur! Mesih Pa§a da gorsiin.", der. Gerjekten Mesih Pa§a

bu seferinde Rodos Kalesini fethedemez. Kaleyi fethettnek igin kurulan

merdiven kirilrm^tir.

Mehmet (^elebi Sultan bir defasinda Kunan yakinmda Gokse

koyiine gider. Orada halka sohbet ve nasihat eder. Orada bulunduklan

sirada talebeleri soz arasinda, "Efendim! Bize bir halife bulup, reis

yapsamz.", derler. Bunun ijzerine halleriyle gevresinde sevilmeyen birisi

olan Alaeddin admdaki kimseyi kasdederek, "Size Alaeddin'i reis

edelim.", der. Talebeler, "Efendim! O §ahis tarikat ehline kafirder.

' Yildinm Bayezid'in damadi olan Bursali me§hur sufi (1369-1429).

Osmanli ordusunun bazi seferlerine katildigi gibi miiridlerini de gazaya

te§vik eden Emir Sultan'm oldiikten sonra da asirlarca Osmanli

ordusundan himmetini esirgemedigine inamlir.
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Tarikat ehline 90k kar§idir. Ondan ba§ka ilim ehli bir kimse vardir. alim

ve ilmiyle atnel eden birisidir. Onu bize reis yapsamz.", derler.

Talebelerine, "Allahii teala inayet eyleye!" diye cevap verir. Ba§ka bir §ey

soylemez. O gece Alaeddin riiyasinda kendini gayr-i muslim kiyafeti

iginde, belinde de kafirlere mahsus birku§ak olan ziinnarla goriir. Bunlan

iizerinden gikarip atmak igin 90k ugra§ir, fakat bir tiirlii atamaz. Huzijrsuz

bir halde ugra§irken kar§isina Mehmet (^elebi Sultan'm babasi Piri Halife

Sultan 9ikar. "Ey Alaeddin! Senden bu elbiseyi oglum §eyh Mehmet'den

ba^kasinm gikarmaya giicii yetmez.", der. Bu sozleri i§itince uyanir. Bu

riiyamn tesiriyle gece yansi kalkip Mehmet (^elebi Sultan'm evine ko§ar,

aglayip yalvararak kapiyi galar. §eyh Hazretleri kapiyi agip igeri

almalanm soyler. Alaeddin huzuruna girer girmez daha o bir §ey

soylemeden, "Ey Alaeddin! Ben sana babam gibi bir §ahidi her zaman

nasil bulayim!", der. Alaeddin, daha riiyasmi anlatmadan §eyhin haber

verdigini gorerek §a§ar. Bu kerametini de goriince artik tasavvuf ehline

dii§manlik yapmaktan vazge^er. Biiyiik bir muhabbetle Mehmet (^elebi

Sultan'm hizmetine girer, talebesi olur.

§eyh Hazretleri tarifi miimkun olmayacak derecede ihtiyag hali

iizere geginmektedir. (^ok az yer ve yaptigi riyazederini ev halkina asla

duyurmaz, belli etmez. Yemek vakti gelince evinden di§an gikar, dergaha

gider. Deigahdakiler yemegi evde yedi zanneder. Der^hda ve di§ardan

yiyecek getirseler eve gider. Bu defa evdekiler de dergahda yedi

zannederler. Manevi aleme oyle dalmi§tir ki, meleklerle cinler onun

dediklerini yerine getirir. Hizir Aleyhisselam'la da 90k gorii^iir. Ne kadar

altm ve akge lazim olsa seccadesinin altmda bulunur. Masraflara ve

harcama i§lerine bakan talebesi onun seccadesi altmda altmlar goriir, emri
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iizere lazim oldugu kadar alip harcar. Fakat altinlar hi9 eksilmez, aynen

yerinde durur.

Acem diyarinda, bir beldede Turabi adinda ilim ehli ve muderris bir

kimseye riiyasmda Mehmet (^elebi Sultan gosterilir ve senin §eyhin bu

zattir denir. Bu riiya iizerine Turabi, muderrisligi ve medreseyi birakip

kendisine riiyasmda gosterilen miibarek zati bulup ona talebe olmak igin

yollara du§er. Yeineden i^meden kesilir, sade kuru ekmek gibi bazi §eyler

yer. Kabe'ye vanr orada arar. Riiyasmda, "Senin miir§idin Rum diyannda,

oraya git.", diye i§aret olunur. Giinlerce yolculuk yaparak ula§tigi

Mekke'den aynlip Medine'ye dogru yola gikar. Medine'de bir miiddet

kalir. Orada da, "Rum diyanna git!", diye i§aret olunur. Oradan da ayrilip

yollara dii§er. Kudiis yakmlannda Haliliirrahman denilen beldeye ula§ir.

Orada da Rum diyanna gitmesi i§aret olunur. Senelerce bir diyardan bir

diyara gezer dumr. Kalbi yanik ve mahzun bir halde hep kendisine i§aret

edilenzati arar. Bu hal uzere otuz sene dola§ir. Nihayet Anadolu'ya ula§ip

Burdur yakmlannda bir koye gelir. Bu sirada Mehmet (^elebi Sultan da o

koyde davetlidir. Aitik aradigina kavu§mu§ ve i§aret edilen miir§idini

bulmu§ olmanin sevinciyle huzuruna gidip elird oper. Halini anlatir ve

talebelige kabul edilir. §eyh hazretleri Egridir'e dergahma donerken, o da

pe§lerinden gelir. Der^ha vannca talebeler hocalarini kar§ilarlar. Sonra

da sofra hazirlayip yemege otumrlar. Turabi de sofraya davet edilir.

Mehmet (^elebi Sultan ona iltifat edip kendi sofrasina alir. Fakat Turabi

yemeklerden yemez. §eyh Hazretleri nigin yemedigini sorunca,

"Efendim! Sizi riiyamda goreliden beri otuz senedir hayvani gida

yemedim Bu perhizimi bozmamakigin yemiyorum.", der. Bunun iizerine

§eyh hazretleri, "§imdi kalbinde bu kadar zaman riyazet gektim diye

dii§iiniirsiin. Nefsini put edinmi§sin. AUahii teala katinda makbul olmaz.",
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der. Bunun uzerine Turabi tovbe istigfar edip, kami dojmncaya kadar

yemeklerden yer. Gece vakti olunca, Mehmet (^elebi Sultan, seccadesini

Tiorabi'ye gonderir. "Bu gece seccademiz iizerinde otursim! Allahii

tealamn kudretini gorsiin.", diye buyurur. Turabi o gece §eyh

hazretlerinin seccadesi iizerinde otumr. Bir ara uyuya kalir ve riiyasinda

Peygamber efendimizi ve Rical-i gayb denilen evliyayi goriir. Pek 90k

keramete §ahid olup manevi ikramlara lcavu§ur.

Barla'dan Haci Dede anlatir. "Bir giin Mehmet (^elebi Sdtana

yalvanp, bana hazret-i Hizir'i goster.", dedim. Bu konu§mamizdan sonra

bir giin dagdan gira kesip merkebime yiikledim. Hayrat sahibi merlium

Riistem Pa§amn tamir ettirdigi sarp bir yol vardi. Bu yoldan Barla'ya

gidiyordum. Sarp bir yerden gegerken merkebim yiikiiyle birlikte yardan

a§agiya ugtu Ben merkebimden iimidi kestim. Ya§li idim. Yiiriimeye de

takatim yoktu. Ne yapacagim diye dii§iiniirken, kar§ima atli biri gika

geldi. Merkebimi dii§tiigii yardan tutup yiikiiyle birlikte gikardi ve yola

birakti. Beni de yiikiin arasma indirdi. Merkebim hayret edilecek derecede

kuwetlendi ve hizli yiiriidii. Bu hadiseden sonra bir giin yine §eyh

hazretlerinin ziyaretine gitmi§tim. Bu sefer de, "Sultamm! Hazret-i Hizir'i

bana goster." dedim. Bana, "Merkebini kurtanp, seni ona bindiren

Hiztfdi. Ben sana onu gosterdim. Fakat sen tanimadm.", dedi. Ben bu

sozleri i§itince hayret ve §a§kinlik i^inde aglamaya ba§ladim ve

ayaklarina kapandim. Sonra bir miiddet daha beraber oturduk. Bir de

baktim ki birisi bize dogm geliyordu. Bu gelenin hazret-i Hizir oldugunu

anladim. Hemen ^ikip kar§iladim ve onun da ayaklanna kapanip himmet

istedim. Bana bakip buyurdu ki, "Bizi istersen tuttugun elden gafil olma!

Beni §eyh Mehmet (^elebi'de bulasin.", deyip gozdenkayboldu.
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Emir Ali (^elebi, bir dervi§ten naklen §oyle anlatmi§tir. "Bir gece hocam

Mehmet (^elebi Sultan hacca gitmek iizere yola gikti. Yaninda Hizir

aleyhisselam da vardi. Hazret-i Hizir'm onunde bir lamba asiliydi. Bana,

"Bir balta al." dediler, aldim. Beni de yanlanna aldi ve virane bir yere

gittik. Viranede bir yeri kazmami emrettiklerinde, kazdim. Bir altin

hazinesi ^ikti. Bana da verseler, diye dii§iiniirken hocam bana bir akik ta§i

vetdi ve, "Dervi§! Bimu Istanbul'da sat! Ba§ka yerde satma.", dedi. Sonra

benden ayrilip, hacca gittiler. Bu hadiseden sonra bir i§im sebebiyle

istanbul'a gittim. Istanbul'dayken param kalmadi. Aklima §eyh

hazretlerinin verdigi akik ta§i geldi. Bunu be§ on akgeye satabilsem, diye

dii§iindiim. Bir yahudinin diikkamna girip, "Satilik bir §eyim var." dedim.

Beni yalniz bir k6§eye ?ekip, "Ne satiyorsun? (^ikar goreyim." deyince,

gikanp gosterdim. Akik ta§ini goriince; "Ne vereyim?" diye sordu. Be§

akge ni, on akge mi desem diye dii§iinmeye ba§ladim Bir tiMii fiyat

soyleyemedim. Hocamin himmetiyle, "Sen soyle." deyiverdim. Once elli

bin akge verdi. Alay ediyor zannederek akik ta§mi geri istedim. Hemen

yiiz elli bine gikti ve satmam i^in israr etti. Ben de kabul ettim. Beni evine

gotiiriip parayi keseler iginde verdi. Bu ta§m 90k kiymetli oldugunu

soyleyip, "§imdi ben bunu iki yiiz elli bin akgeye bile satmam" dedi.

Mehmed (^elebi Sultan'm bu talebesi, aldigi paralarla kojoinde bir hamam

yaptirdi vezengin oldu."

Mehmed (^elebi Sultan'm vefatmdan sonra talebelerinden biri onu

riiyasmda sikga goriir, ruhaniyetiyle irtibat kurardi. Bu talebesi bir

delasinda tig meselede tereddiide dii§er. Bunlardan biri o sene Ramazamn

ba§langici ile ilgiliydi. §ehrin kadisi Pazar giinii diyor, onlarsa Cianartesi

oldugunu soyliiyorlardi. Ikinci mesele, camilerinin kiblesinin dogm olup

olmadigi hususunda bir ihtilaf gikmi^ti. Bir husus da kendisine dii§manlik
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yapan huzursuz eden bir kimseye beddua etmesi istendigi halde o

etmiyordu. Bu hususlarda tereddiidii vardi. Bir gece riiyasmda kendisini

hocasi Muhammed Qelebi Sultan'in tiirbesinde gordii. Buraya nasil

geldim diye §a§arken hocasi kabrinden ?ikip, "Allahu tealanm izniyle biz

gelirdik." buyurdu Bunun iizerine, "Efendim size birkag sualim var."

deyince, sorulan sonnadan sualinin birisi mescidin kiblesi meselesi degil

mi? Kiblesi dogrudur. Kabe'ye kar§idir. §iiphe etme." dedi. "Bir sualim

daha var." Deyince, "Ramazanin ba§langici degil mi? Cumartesi giiniMiir.

Kadi ilim sahibi fakat ke§if sahibi olmadigindan kalp gozii agik degil."

dedi. "Efendim o kadi sizin tarikatimzi seviyor, muhabbeti var." deyince;

"Evet muhabbeti var. Fakat riya ve g6steri§ten gegip meydana gelmeye

kadir degildir." buyurdu. "Sultamm bir sualim daha kaldi." deyince, daha

o anlatmadan, "Evet o bize mensup olan §ahis degil mi? Bizim hattnmizi

gozeterek ona beddua etmedigin igin memnun kaldik. Allahii tealanm

izniyle onu bir terbiye edelim. Islah olmazsa hakkindan geliriz.", buyurdu.

Mehmet (^elebi Sultan bir giin Egridir Goliiniin kenannda

otururken bir ulak gelip Af§ar yolunu sorar. §eyh ona, "Af§ar, goliin ote

yakasmdadir. Dola§ip neylersin. Hemen gol iizerinden yiiriiyiiver." der.

Ulak boyle bir zatm soziine inanarak kabul edip yiiriir. Suyun iizerinde

balmadan gider.Af§ar halki onun golijn suyu iizerinde yiiriiyerek geldigini

gorerek, "Hizir misin?" diye etrafina toplamrlar. Ulak, "Bende bir §ey

yoktur. Kar§i yakada bir sultan var onun nefesine ugradim (kavu§tum) ve

su ustunden yiiriiyiip geldim!" der. Bu hadiseye §ahit olan, ulagm

sozlerini duyan Af§ar halki, Mehmet (^elebi Sultan hazretlerinin biiyiik

bir veli oldugunu anlayip muhabbetle severler.
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Mehmet (^elebi Sultan hazretleri, bir defasmda Uluborlu'ya davet

edilince, halki ir§ad igin bu daveti kabul edip gider. Uzun sohbetler ve

vaazlarla halka ogiit verir ve vaazi son derece istifadeli olur. Donecekleri

sirada birisi evine yemege davet eder. Daveti kabul edip o gece orada

kahr. Ertesi giin vedala§ip ayrilir. Belli bir yere vannca atini durdump bir

talebesini yamna gaginr, "Git §u evinde kaldigimiz kimsenin kapisim ^al!

Bir kap iste! Kabm agzini ag o zaman AllaM tealanin kudretini goresin.

Ev sahibine de, §eyh harcadiklarma pi§man olmasm. Diinyada hakkini

alsm ahirete kalmasm dedi, diyesin" der. Talebesi emir iizere, kendilerini

davet eden kimsenin evine vanp bir kap ister. Kabi eline alinca davet

eden kimse davet i^in ne kadar ak^e, para harcadiysa, o kadar akge kabin

igine gaybden dokiiliir. Ev sahibi 90k §a§mr. Meger §eyh hazretleri

evinden aynlmca, ona ziyafet vermek igin harcadigi parayi hesaplayip

ziyafet verdigine pi§man olmu§.

Mehmet (^elebi Sultan hazretleri Uluborlu ovasinda bulunan

Yassiviran koyiine zaman zaman gidip halka vaaz ve nasihat elmektedir.

O koyden Bedevi Dede denilen bir zat §unlan anlatir. "Koyiimiiziin bir

degirmeni vardi. Bu degirmeni ^ali^tiran akarsu ve i^ecek sulanmiz

kesildi. Dagdaki menbai kurudu, akmaz oldu. Halk igecek suya miohta?

hale geldi. §eyh Sultan koyiimiize gelmi§ti. Toplanip susuz kaldigimizi,

peri§an halimizi arzedip, "Sultanim siz kutb-i alemsiniz. Resulullah

efendimizin hiirmetine yaptigimz dua makbuldiir." dedik. Bunun iizerine

ba§ini egip sessizce oturdu, murakabeye daldi. O hale geldi ki teri sakali

iizerine damla damla akti. Bir miiddet adeta kendinden gegmi^ bir halde

kald. Mana alemine dalip gitti. Sonra ba§ini kaldirdi. Gozleri iyice

kizarmi§ti. Merakla bekliyorduk. Bize bakip, "Sizin suyunuz Agras Suyu

ile bimii§. Zelzele olunca bir ta§ sizin suyun oniinii kapatmi§. Ota§a
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omuz vurup kaldirdim. Suyunuz yine sizden tarafa dondii. Vann goriin."

dedi. Koy halki gidip baktiMannda suyun yine dagdan a§agiya dogru

^aglayarak akip geldigini goriirler. Boylece o zatm himmetiyle

susuzlioktan ve sikmtidankurtultirlar.

Uluborlu'dan Emir Halife anlatir. "Mehmet (^elebi Sultanm

veiatindan kirk sene sonra kabrinin bir tarafi ^okmii^tii. Tamir etmek igin

kabrini agmamiz icab etti. Kabrini agmca nura gark olmu§ bir halde

yattigim gordiik. Miibarek yijzii hig solmarm§, aynen hayattaki gibiydi.

Yanimda sevenlerinden biri vardi. Bu ki§i, "Benim bir oglirni var, bir

seneden beri sitma tutuyor, hastadir. Bu zatm sakalindan bir kil alayim,

§ifa olarak gotiireyim." dedi. Biz, "§imdi dumm ba§ka, gafil olma, alinca

bir belaya dii§ebilirsin.", dedik. Fakat adam dinlemedi yana§ip sakalmdan

bir kill tutarak gekti. Koparamadi. §eyh hazretleri sanki canlanmi§ gibi

ba§im obiir tarala gevirdi. O ki§i yine aldirmayip sakalmdan bir kil

koparmak igin tutup gekti. Bu sirada §eyh hazretleri o ki§iye oyle bir

tokat vurdu ki, adam dii§iip oldii. Ben de korkumdan kagip bir kenara

gekildim ve §a§kin bir halde yigilip kaldim. Sonra ba§kalan gelip §eyh

hazretlerinin kabrini kapatti. Bu hadisenin tesiriyle alti ay hasta yattim.

§eyh Mehmet Sultan igin halk arasmda anlatilan bir hikaye de

§6yledir. Onun bir katiri varmi§. Ibadet etmek igin Olukluca'ya gikarken

§eyhin rahat gitmesi igin katinn arka ayaklari uzarmi§. §eyh inerken rahat

imnesi igin katirin on ayaklan uzarmi§.

§eyh Mehmet (^elebi Sultan'm 1475'de biten divani

Hizimame'sinde Palas Abdal (Palaz Baba) olarak adi gegen ki§inin

muhtemelen Baba Sultan tiirbedarlarindan oldugu ve G61 tarafinda tiirbesi
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buliondiogu fakat bu turbenin yiiz yil kadar once yikilip yola gitmi§ oldugu

anlatilir.

Baba ve anne tarafindan alim ve fazilet sahibi bir aileye mensup

olan §eyh Burhaneddin'in nesebi baba tarafindan Seyyid Hakim Ali

Timiizi'ye' ula§ir. Babasi, Tokatli Mehmet Muhyiddin Efendi'dir. Annesi

Seyyid Mehmet (^elebi Sultan'm kizi §ehribanu Hatundur. Mehmet

Miohittin Efendi Diindar Bey Medresesinde miideiris iken^ buradan ayrilip

ailesiyle birlikte Tosya'ya gider. Burhaneddin 1494 senesinde Tosya'da

dunyaya gelir.

Bu siralarda §eyh Mehmet (^elebi Suhan 1495 yilmda vefat

edince Egridir'deki Berdai Zaviyesi bir siire bo§ kalir. §eyhin yerine

gegecek ericek evladi olmadigmdan agik kalan makama Halvetiye

tarikatmdan Yunus admda bir §eyh gelir ve bu §eyh Zeyniyye tarikatma

mahsus ayini kaldinr. Bu durum Dervi§ler arasmda ho§nutsuzluga yol

agar. Nihayet bir giin §eyh Yunus yataginda olii bulunur. Bundan sonra

Zeyniye tarikatmdan §eyh Ibrahim admda biri Istanbul'dan beratla

gonderilir. O da bir siire sonra atiyla ugurumdan dii^erek oliir.

Dergahtaldler, "Berdai soyundan gelen birisi bu makami doldurmadikga

felaketlerden kurtulamayiz", diyerek aym soydan birilerini aramaya

' Hakim et-Tirmizi (6.932). Velilik konusundaki ^rii^leriyle taninir.

Attar, armesini yalniz birakamadigi igin tahsil yapmak iizere arkada§larma

katilamadigina 90k iiziilen Hakim' in Hizir'la kar§ila§figim ve ondan

tahsil gordijgiinii yazar. Gazali, Bahaeddin Nal'C^ibendi, Ibnii'l Arabi ba§ta

olmak ijzere bir^ok Islam biiyiigiinii etkileyen Hakim'in turbesi Tirmiz

haUfl tarafindan bugiin de ziyaret edilmektedir.

^ http://www.haber37.gen.tr/
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ba^larlar. §eyh Mehmet (^elebi Sultan'in torunu Burhanettin'den ba§ka

yakim oknadigi goriilunce Burhanettin'in gelmesi ve makami doldumiasi

konusunda karar kilinir. Tosya'ya adam gondererek Burhanettin'i

Egirdir'e davet ederler. Burhanettin dedesinin postuna oturdugu zaman

14-15 ya§lanndadir. Dedesinin talebeleri, "Bu i§ boyle olmaz, ki§i

kendiliginden §eyh olamaz. Bir miir§id-i kamilin terbiyesinde yeti§ip, bu

hususta icazet almasi lazimdir.", derler. Burhaneddin Efendi de bu sirada

kendisini yeti§tirecek bir miir§id-i kamil aramaya ba§lar. Biorsa'da §eyh

Taceddin zaviyesinde bulunan Tosyali §eyh Nasuh Efendi'nin' biiyiik

alim, yeti§mi§ ve yeti§tirebilen bir rehber oldugu haber verilir. Annesi

istihare edip, evliyamn me§hurlanndan olan babasi Muhammed (^elebi

Sultanin ruhaniyetinden istimdad, Allahii tealamn izniyle yardim ister.

' Oglu Abdiihnecid tarafindan kaleme alinan Menahbii 'l-evliya 'da ge^itli

tarikat biiyiiklerinin ve babasi §eyh Nasuh'un menkibelerine yer verilir.

Tosya'ya ait bir koyde ikamet etmekte iken, babasi isralU'in vefatmdan

sonra ilim tahsili igin kugiik ya§ta Tosya'ya gelmi§ olan §eyh Nasuh

Efendi, burada Piri Halife'den Kur'an ogrenip hafizligini tamamlar. Hat

ve meani ilminde mahir, Risaletu'l-Edviyye fi tarikati's-sufiyye ve

Risaletii'l-Edebiyye sahibi, Zeyniyye tarikatimn biiyijklerinden §eyh

Nasuh Efendi Amasya'ya giderekhat limine vakif olduktan sonra Tokat'a

gegmi^ orada §eyh Taciiddin Ibrahim Karamani'nin

(o. 872/1467/68) yaninda egitimini tamamladiktan sonra tarikate girmi§

ve halife olmu§, §eyh Safiyyiiddin vefat edince de tarikatta enustmertebe

olan postni§lik makamina oturmu§tur. Burada Ummi Sinan Tekkesi' ni

yaptirmi§tir. Bursa'daki Zeyniyye tekkesinde ii? yil (1513-1516)

postni§inlik makaminda oturur. Ve hayatin bir cilvesi olarak, vaktiyle

kendisine hafizligi kazandiran Piri Halife Sultanin torununa §eyhlik

icazeti verir. Kabri Tosya'dadir.
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Oglunu Tosyali §eyh Nasuh Efendiye gondermesi, kalp gozuniin o zatin

rehberligi ile agilacagi i§aret edilir.

Boylece tasawufta yeti§mek uzere Zeyniyye tarikati §eyhi Tosyali

§eyh Nasuh Efendinin, derslerine ve sohbetlerine devam eder. Bu

hocasinin rehberligi ile kemale erip, kendisine icazet verilir. Egridir'de

dedesi Mehmet (^elebi'nin vefati ile bo§alan zaviyede insanlara rehberlik

yapniak, dogru yolu anlatip, ilim ogretmekle vazifelendirilir. Ehl-i sihmet

itikadimn kalplere iyice yerle§mesi, din bilgilerinin ogrenilmesi ve

ogrenilen bu bilgilere gore amel edilmesi, ya§anmasi, Islam ahlakinm

yayilmasi hususunda biiyiik hizmetler yapar.

Menakibda anlatilan kerametlerinden bir kismi §6yledir.

Osmanli devlet adamlanndan Riistem Pa§a' vezir olmayi arzu edip bunun

igin ugra§irdi. Fakat bazi kimselerin aleyhinde gali§masi sebebiyle Teke

sancagina tayin edilip, merkezden uzakla§tinlir. Teke'ye vazifeli olarak

gidince Isparta'ya da ugrar. Orada zamanin me§hur velisi, biiyiik miir§id

§eyh Burhaneddin hazrederinin §6hretini duyar. Bu zati tanimak ve

sohbetinde bulunmak igitiEgridir'e ziyaretine gider. Sohbetinde

' Osmanli veziriazami Riistem Pa§a (6.1561). 1535 tarihli bir kayitta Teke

sancakbeyi oldugu goriilen Riistem Pa§a'nin Saraybosna yakinlannda

kiigiik bir koyde ya§ayan bir Sirp koyliisiine domuz gobanligi yapan bir

ki§inin oglu oldugu ileri siiriiliir. Zeyniyye tarikati §eyhlerinden §eyh

Burhaneddin, Nak§i §eyhlerinden Piri Halife ile Hekim (^elebi, §eyh

Ibrahim Giil§eni ve Ali Baba gibi devrin onde gelen §eyhleriyle yakin

ili§ki iginde bulunan Riistem Pa§a, yaptirdigi yiizlerce hayir eseri ve

bagi§ladigi gelirlerle de miistesna bir yere sahiptir. Tiirbesi Istanbul'da

§ehzade Camii haziresindedir.
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bulunup duasini alir. §eyh hazretleri kendisine iltifet gosterir. Bu

tam^madan sonra dergahina sik sik gidip sohbetinde bulunur. Yine bir

gece dergaha misafir olmuptiir. Bu ziyaretinde §eyh Burhaneddin Riistem

Pa§a'ya vezir olacagim iki defa miijdeler. Riistem Pa§a 90k arzu ettigi

veziriik i9in iimit kesilmi§ken boyle bir miijdeye 90k sevinir. O zatin

duasim ve himmetini aldiktan sonra giinden giine devlet kademelerinde

yukselmeye bajlar. Somaida veziriazam olur. Burhaneddin hazretlerinin

verdigi mujde ger9ekle§ince ona muhabbeti ve bagliligi iyice artar.

Burhaneddin hazretleri bir ara ogullanm gormek i9in istanbul'a gider'.

Riistem Pa§a veziriazam sifetiyla ona 90k alaka, hiirmet gosterip, hizmet

eder. Ayrica Kii9iik Ayasofya Zaviyesini verip burada insanlara hak ve

hakikati anlatmasi i9in israrla ricada bulunur. §eyh Burhaneddin ricayi

kabiil edip bir sene kadar bu zaviyede kahr. Sonra evliya olan ecdadimn

ruhaniyetinin i§areti ile Egridir'de Mezar-i §erif denilen yerdeki

dergahlanna donmeye karar verir. Veziriazam Riistem Papaya, "Ogul! Biz

dag civannda biiyiiyiip uzlete, yalmzliga ali§mi§iz. Hayir duamizi istersen

bizi mekanimiza gonder. Sag olursak ii9 dort senede bir istanbul'a gelip

sizi ve burada bulunan kadi, miiderris olan evladimizi ziyaret ederiz." der.

Pa§a bu durumu padi§ah Sultan Siileyman Hana arz eder. Gerekli

miisaade 9ikar. Egridir'de bir vazife verip maa§ baglamak istenince, "Bize

otuz ak9e kafidir." der. Otuz ak9e maa§ ile Egridir'e doner. Donmeden

once Riistem Pa§a onu padijahla g6rii§tiirmeyi arzu ederse de §eyh

' Sadik Yazar, 'Seyyid §erifi Mehmed Efendi; Hayati, Divani, ve

Hilyesi', isimli Yuksek Lisans Tezinde §eyh Burhaneddin' in iki oglu bir

de kizi oldugunu yazar. OguUarmdan birinin adi Seyyid Mehmed,

digerinin ise §erifi Mehmed ^elebi'dir.
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hazretleri, "Sultanlarla gorii^mek dervi§lere zarar verir.", diyerek

gorii^mez. Burhaneddin hazretleri Egridir'e dondiikten sonra Baba (^elebi

admda biri hasedinden dolayi Riistem Pa§aya onun hakkinda uygun

olmayan sozler sarf ederek kotiiler. Riistem Pa^anm itimadimn ve

midiabbetinin sarsilmasina sebep olvtr. §eyh hazretleri bu durumun

farkina varip Riistem Pa§aya kmlir. Biuidan sonra Riistem Pa§a, Sultan

Mustafa vak'asmda vezirlikten uzakla§tmlir. Ummadigi bir anda bu i§in

ba§ina gelmesi onu §a§km bir hale sokar. Sonra bu i§in, Burhaneddin

hazretlerini kirmasi sebebiyle ba§ma geldiginin farkina vararak ziyaretine

gidip oziir diler. Daha sonra bir adamini gonderip, "kusurumuza

bakmasm, bizi bir kenara birakip himmetlerini ^ekmesinler", diye haber

yollar. Aynca bu halini arz eden bir de mektup yazar.§eyh Burhaneddin

mektubu alip okujomca, "Ewelki soziimiiz dogm gikti ise sonraki

soziimiiz de dogru gikar.", diye buyurarak pa§amn yeniden veziriazam

olacagma i§aret eder. Gelen haberci doniip durumu Riistem Pa§aya

anlatir. Riistem Pa§a oiun tevecciihleri ile yine veziriazam olur.

§eyh Burhaneddin hazretlerinin sevenlerinden olan Ispartali

Abdiilkadir Efendi §6yle anlatmi§tir. "Bir defasmda Karadeniz'de gemi ile

sefere ^ikacaktim. Yanimda bir de arkada§im vardi. Gidecegimiz gemiye

e§yalanmizi koyduk. Bu arada arkada§im bir i§ igin yammdan

uzakla§mi§ti. Onu beklerken §eyh Burhaneddin hazretleri aniden goziime

goriindii; "Bre Abdiilkadir! Bu gemiye binme, Allahii tealamn izniyle bu

gemi batar! Otede bir gemi var ona bin!" buyurdu. Ben hemen e§yalan

alip o gemiye gegmek igin hareket ettim. §eyh hazretleri bana yardim

edip e^yalan obiir gemiye ta§idi. Sonra birdenbire gozden kayboldu.

Oracikta donup kaldrni. Bu arada arkada§im da geldi. Benim gemi

degi§tirdigimi goriip; "Nigin o gemiyi birakip bu gemiye bindin?" diye
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9ok siki§tirdi. Fakat sonunda razi olup bindigim gemiye geldi. Binmeyip

aynldigimiz gemi denizde bir mil kadar yol aldiktan sonra batti.

Arkada§im geminin battigim goriince o gemiye binmedigimiz igin gok

sevinip Allahii tealaya §iikretti. Bana da gok minnettar kaldi. Bionun

iizerine ben o arkada§a; "Benim bir §eyhim var, §eyh Burhaneddin

hazretleridir. O sultan goziime goziikiip o gemiye binme diye beni uyardi.

Yoksa halimiz harabdi." dedim."

Uluborlu'dan Hasan Dede §6yle anlatmi§tir. "§eyh Burhaneddin

Efendi ile hacca gitmi§tik Medine-i miinewereye vardigimizda §eyh

Muhammed (^elebi Sultanm halifelerinden bir zatm oglunun orada

miicavir olarak ikamet ettigini gordiik. Salih ve alim bir kimse idi.

Hocamizm §eyh Muhammed (^elebi'nin kizinm oglu, tomnu oldugunu

ogrenince huzuruna gelip elini dptii "Hakk'in talibiyim. Fakat

Muhammed (^elebi Sultanm hallerini, iistunliigiinii gordiigumiizden beri

her §eyhe baglanamadim. Siz ne yapyorsunuz?" §eyh Burhaneddin

hazretleri, "Ben de Hakk'a talibim, ariyorum." diye cevap verdi. O kimse,

"Acem diyarmda bir aziz varmi§ sizinle ona gidelim." dedi. Bir ara

konu§ma sirasmda §eyh Burhaneddin hazretleri, "Biitiin diinyanm

miir§idi, Resulullah sallallahii aleyhi ve sellemdir. Burada yatmaktadir.

Miibarek ruh-u §erifinin tasarrufta bulundugunda hig §iiphe yoktur.

istihare edelim umid ederiz ki, bir miir§id-i kamil i§aret buyumrlar." dedi.

Bunun iizerine o zat, Resulullah'm miibarek Ravzasinda on giin kadar

uzlet iizere, bir tarafa gekilerek ibadet ve taatle me§gul olmaya ba§ladi.

Kendisine bir miir§id-i kamil i§aret olunmasi igin yalvanp dualar etti. Bir

giin aglayarak §eyh Burhaneddin hazretlerinin yanma geldi. Ayaklarina

kapanip, "Beni ba§kasma gonderirsin, kendini gizlersin." diyerek,

teslimiyetini bildirdi. Onu kabiil edip tasawufta yeti§tirmek iizere ir§ad
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ve terbiye eyledi. Ravda-i mutahharada halvete soktu. Sonra da ona icazet

veidi. Bir gun ona Resulullah'm htizurunda istihare edince ne gordiin diye

soidum. Dedi ki, "Sultan-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz

bana goziikup, §eyh Buriianeddin hazretleri igin, "O, benim

evbdimdandir ve mur§id-i kamildir. Tevazu ve edebinden sana kendini

bildirmedi. Gafil olma!" buyurdu." dedi. Daha sonra Mekke-i

mukerremeye gittik.

Hasan Dede §6yle anlatmi§tir. "Uluborlu'dan dervi§leri alip §eyh

Burhaneddin hazretlerinin sohbetine gittik ve bagini belledik. Biz bagda

gali^irken gelip beni bir kenara gekti. Hizir aleyhisselamdan ve onun bazi

vasiflanndan bahsetti. Bu sirada igimden, "Sizin dedeniz §eyh

Muhammed (^elebi Sultan, hazret-i Hizir'i gormek isteyen sadik

talebelerine g6sterirmi§. Nigin siz gostemiezsiniz?" diye dii§iindiira

Hemen o anda hepimize seslenip, "Mescide dogru geliniz. Yemek

yiyiniz." dedi. Toplanip hazirlanan yemekleri yedik. Yemekten sonra

§eyh Burhaneddin hazretleri acelece yaminiza gelip, "(^abuk olun gol

kenannda (Egridir Golii) cemaatle namaz kilin." dedi. Ben kendi

kendime, "Bu acele dervi§ler igindir. Ben kalip mescidde kendileri ile

kilarim." diye dii§iindiim. Ben bu dii§iince ile beklerken bana, "Sen de

git." buyurdu. Ben de gittim. Gol kenannda abdestler alindi. Bu sirada nur

yiizlii ihtiyar bir zat yamnda bir dervi§ ile yoldan geger gibi bir halde

namaz kilinacak yere geldi. Namaza durdu. Yiizii nurlu ak sakalli olup

iizerinde yiinden beyaz bir hirka ve ak yiinden bir aba vardi. Yamndaki

dervi§in iizerinde de yiinden bir aba vardi. Arkada§lanm onlari §eyh

Burhaneddin hazretlerinin dostlarindan, halifelerinden birisi zannettiler.

Cemaatle namaza dururken imamligi o zata teklif ettik. Bize imam olup

namaz kildirdi. Namazdan sonra dua ederken gogsiinde, kalbinin sesinden
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oyle bir hale girdik ki, sanki aklimiz ba§imizdan gitti. Oram Hizir

aleyhisselam oldugunu anlami§tim. Ayaklanna kapanmak istedim Ancak

kalbime hocamin buna izin vermedigi geldi. Diger talebelere o zatm Hizir

aleyhisselam oldugu agiklaranadi. Som^ Mezar-i §erif denilen yere dogru

yiiriiduk. Yolda yuriirken Hizir aleyhisselam yamndaki dervi§le birlikte

aniden yanimizdan kayboldu. Durumu hocam §eyh Burhaneddin

hazretlerine anlatip bu hali sordian. Verdigi cevapta babasiran ve

dedesinin de Hizir aleyhisselamla gorii§iip feyz aldigim ifade etti."

Halifezade diye tanman bir zat §6yle anlatmi§tir. Bir defasmda

istanbul'a gitmek igin yola gikim^tim. Nasil olduysa yolum Bursa'ya

dii§tii. Bursa'da birka? giin kalmam icab etti. Hatinma Bursa'da yatan

me§hur evliya Emir Sultan hazretlerinin kabr-i §erifini ziyaret etmek

geldi. Yaramda birkag arkada§la tiirbesine gittik. Ruhuna Kur'an-i kerim

okudum Ziyaret ve duadan sonra tiirbedarla biraz sohbet ettik. Nereli

oldugumu sorunca, Isparta'nin Kunan denilen bir kasabasmdan oldugumu

soyledim. Sonra, "Sizin vilayetinizde, Egridir'de Burhaneddin Efendi

denilen bir aziz zat var onu bilir misin?" dedi. Burhaneddin Efendi o

sirada vefat etmi§ti. Onun hasreti ve muhabbetiyle kalbim yanip elimde

olmadan aglamaya ba§ladim "Vefat edip ahirete gogtii." dedim. Tiirbedar

da aglamaya ba§ladi. Sonra onun pek 90k menkibesini ve kerametlerini

anlatti. "Siz o zati nereden bilirsiniz?" diye merak edip sordum. Bunun

iizerine bana §6yle anlatti. "Merhum, §eyh Nasuh Efendiye talebe olmak

igin gelip erbaine (gilehaneye girip kirk gun kalmak) oturduklannda ben

de onlarla beraberdim. Istanbul'dan memleketi Egridir'e donerken

Bursa'ya ugradi. Halka birka? giin vaaz ve sohbet etti. Halk sohbetini

dinlemekle mijbarek yiiziinii gormekle §ereflendi. Gidecekleri zaman

yamnda bulunan talebelerinden birine bir altm verdi. thtiyaglan olanbazi
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§eyleri almasi igin ^ar^iya gonderdi. O da bir diikkandan alacagim alip,

altini verip oradan aynldi. Diikkan sahibi talebenin verdigi altini hemen

sahte bir altin ile degi§tirip, yanina gelerek, "sizin altinimz sahte imi§",

dedi. Talebe her ne kadar verdigi altimn sahte olmadigim soylediyse de

adam diretti. Talebeyle miinaka§a etti. Nihayet durum §eyh Burhaneddin

hazretlerine anlatildi. §eyh hazretleri, diikkan sahibine, "Hey ld§i bu sahte

altin bizim degildir. Bizim verdigimiz altin sahte degildir.", dedi. Adam

bile bile ve inada direterek, "Altm sizindir! Ya degi§tirin veya aldiginiz

§eyleri geri verin.", diyerek gok edepsizlik etti. §eyh Burhaneddin

hazretleri, "Verin §u bedbahtm e§yasmi yikilsin gitsin.", diyerek almanlan

geri verdirdi. Daha sonra da Bursa'dan ayrilmak iizere kalktilar. Heniiz

atma binmeden, altmimz sahtedir deyip haksizlik yapan diikkan sahibinin

hanimi feryad ederek, §eyh hazretlerinin huziiruna geldi. "Sultamm! Sizi

iizeti o zalim kimse benim kocamdir. Tamahkarligmdan sizin verdiginiz

altmi degi§tirip, size sahte altm verdiniz demi§. Eve gelince birdenbire

agn ve sancilara tutuldu. Kivranmaya ba§ladi. Bu dayarulmaz sancilar

iginde feryad ediyor! Betii size gonderdi, sizden aldigi altini da verdi,

getirdim. Bu hale, size kar§i yaptigi edepsizlik ve sahtekarlik sebebiyle

dii§tiigiinii soyliiyor.", diyerek afFedin diye yalvardi. §eyh Burhaneddin

hazretleri, "Atilan ok geri domnez.", buyurdu ve yoluna devam etti. Kadin

evine doniince kocasmm hastaligmm §iddetlendigini gordii. Adam birkag

saat saira da oldii." Tiirbedar, "bu hadiseyi bizzat gordiim, §ahid oldum.

Burhaneddin hazretleri biijoik bir veli idi", dedi."

"Bir glin yine Kiinan'e geldiler. Birini gonderip beni huziiruna

^agirdi. Huziora vanp edeple oturdum. Bana; "Muhammed Halife! Artik

omriimiiziin sonuna geldik. Bir daha Kunan'e gelmeyiz! Ahirete gogeriz!

Talebelerimi, dervi§leri sana birakiyomm. Miimkiin oldugu kadar biitiin
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i§lerini goresin. Sen bizim oglumuzsun. Dervi§ler riiyalanm sana

anlatsinlar. Sen dahi Zeyniiddin Hafi'nin' Risale-i Kudsiye'lerinde

bulionan tabirlere gore tabir edersin. Sana bunlari soylemek igin

gagirdim." buyurdu. Sonra bana dioa etti. Egridir'e doniip aradan gok

ge^meden hastalandi ve vefat etti."

Kinalizade Ali (^elebf §oyle anlatmi§tir. Bursa'dan Istanbul'a

gitmeye niyetlenmi§tim. Gitmeden once bir gece akraba ve bazi

arkada^lanmla, mudeiris ve medrese mensuplan ile sohbet ettik. Soz

§eyhlerden agildi. Bu arada hayatta olanlardan §eyh Burhaneddin

Efendiden de soz edildi. Ben onim hakkinda bazi uygunsuz sozler

soyledim. Ertesi giin Mudanya'dan geniiye binip yola ^iktim. Riiz^r ters

yonden esiyordu. Bozbumn denilen yere geldigimizde bindigimiz gemi

batoa derecesine geldi. Artik gemide buliman herkes geminin batmakta

olduguna kanaat getirdi. Ben de geminin kaptan odasmda otiorup,

hayatimdan iimidimi kesmi§ ve §a§kin bir halde oliimii bekliyordum. O

sirada birdenbire deniz ijzerinde §eyh Burhaneddin hazrederi goriindii

Batmak iizere olan geminin sereninden kucaklayip dogrulttu. Gemi

bataiaktan kurtddu. Bu hadiseyi goriince biraz kendime gelip ayaga

kalktim. §eyh hazretlerine dogru yiiriidiim. Yanma yaida§mca gozden

kayboldu. Gemideki yolculann hepsird deniz tuttugundan, adeta baygm

' Suhreverdiyye'nin kolu Zeyniye tarikatirun kurucusu Zeyniiddin

Ebubekir Hafi (6.1435). Tarikatin Anadolu'da yayilip §6hret bulmasi

§eyh Abdiillatif Kudsi (5.1452) sayesinde olmu§tur. Ileri gelen halifeleri

Taceddin Ibrahim Karamani, §eyh Vefa, A§ikpa§azade, ve Piri Halife

Hamidi'dir.

^ Isparta dogumlu Kinalizade Ali Efendi (6.1572) AHak-i Alai adli

eseriyle taninir.
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gibi yatiyorlardi. Geminin serendibine yakm bir yerde bir gayr-i muslim

yolcu da vardi. O musluman olmayan yolcuya yakla§ip, "Az once bir zat

serendibinde gozuktii! Sen de gordun mii?" diye sordum. "Evet gordiim!

Gelip batmak iizere olan gemimizi dogmlttu. Sonra da deniz iizerinde

yuriiyup sahile dogru gitti!" dedi. Daha sonra bu gayr-i miislim kimse

gordiigii bu hadise iizerine miisliiman oldu. Allahii tealamn izni ile

geiniiniz balmadan tstanbul'a ula§tik. Istanbul'a varmca, bir de ogrendim

ki §eyh Bijrhaneddin hazretleri istanbul'a gelmi§. Ona 90k minnetdar idik.

Miibarek elini opmek igin ziyaretine gittim. Huzuruna vannca ayaklarina

kapanip, "Sultanim! Bizim kurtulmamiza sebep oldunuz. Denizde balmak

iizere iken yardimlariniz yeti§ti. Sizi deniz ortasinda bize yardnn ederken

goziimle gordiim!" dedira Ben boyle deyince, "Hey Ali (^elebi! O

gordiigiin senin hayalindir. Bizim gibilerden big boyle bir keramet goriiliir

mii?" diyerek, Bursa'da onun hakkinda konu§tugum uygunsuz sozlerimize

i§aret etti. O sirada oyle mahciib oldum ki anlatilamaz. Hemen miibarek

elini opiip sugumdan dolayi ozur dileyip, affetmesini istedim."

Egridirli Haci Dede §oyle anlatmi§tir. "§eyh Burhaneddin Efendi

bir giin bana; "Haci Dede, var Egridir'e git. Taze balik varsa bize aliver.

Evden isterler." dedi. Ben de hemen Egridir'e gidip, gar^ida sordum. Halk

bana giilii§iip, siifi deli mi oldun. Bu sogukta balik rm gikar. §eyh bu

zamanda taze balik olmadigim bilmez mi, dediler. Doniip huziiruna

geldim. "Efendim, balik yok halk bana giilii§tii." dedim. Bana oyle

heybetli bakti ki, neredeyse riihum gikacakti. "Git ^abuk getir." dedi.

Emre uyup Egridir Goliiniin kenanna gittim Bir de baktim ki kiigiik

gakillar arasinda, iri iri baliklar su iginde canli olarak dumyor. Pek de

goktu Hemen birkaba doldump, huziimna tekrar gittim. Baliklari
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goriince; "Ha §6yle!" buyurdu. Hayatta olduklan miiddetge bu kerametini

kimseye anlatmadim."

Elmali'dan Hace Muslihiddin anlatim^tir. "§eyh Burhaneddin

Efendi Elmali'ya davet edilmi§ti. Bu daveti kabul edip Elmali'ya geldi.

Geldigi giin Elmali'mn pazan idi. Halk pazan birakip onu kar§ilamaya

9iknii§ti. Bu sebeple pazar yeri tamamen bo§almi§ti. Pazarda yalmz u?

pazarci hiristiyan kalim^ti. Bunlar kendi aralannda, "Turk'un papazi geldi,

hetkes onu kar§ilamaya gikti." diyerek ileri geri konu§up hem

Burhaneddin Efendi ile hem de musliimanlarla alay etmi§lerdi. Bu iig

hiristiyamn iigii de o gece riiyalannda Peygamber efendimizi g6rmu§ler.

Huzurlannda musliiman olmu§lar. Peygamber efendimiz her birine hirer

de musliiman ismi vermi§ ve onlara, "O §eyh gergekten benim

evladimdandir. Huzumna gidin size iman telkin etsin, musliiman olun."

buyurmu§lar. Sabahleyin uyandiklannda iigii de §eyh Burhaneddin

hazretlerinin bulundugu eve gittiler. Kendisiyle g6rii§mek istediklerini

soylediler. Bu sirada §eyh hazretleri odasinda kendi halinde zikir ve

ibadetle me§giildii. Durum bildirildi. Onlan i^eri kabiil etti. imam telkin

etti. Onlar da miisliiman oldular. Sonra her birine bir miisliiman ismi

verdi. Isimleri konulunca her iigii de hayretle ve muhabbetle elini optiiler.

(^unkii iigiine de riiyalannda Peygamber efendimizin verdigi isimleri

vermi§ti. Ayni isimleri bize verdi diyerek kerametini soylediler. Biiyiik

bir sadakatla ona baglanip, sevenlerinden oldular.

Talebelerinden biri §6yle anlatmi§tir. "Hocam Burhaneddin

hazretlerinin huziirunda bdunurdum Bizi zahiren ve batmen terbiye

ederken bir giin halvette, ba§ ba§a oturuyorduk. Birdenbire gozden

kayboldu. Orada yalruz kaldim. §a§inp huzursuz oldum. Bu arada
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hocamin dedesi Seyyid §eyh Muhammed ^elebi Sultan hazretleri gaziime

goriindu. "Huzursuz olma. §eyh Birhaneddin Istanbul'a gitmi§tir.

istanbul'da nice muslumam ir§ad etmektedir. Biz kendisine himmet

gondennekteyiz." Me§guliyete takatim kalmadi deyince de, buyurdu ki,

"Resul aleyhisselam bildirmi§tir ki, Bir kimse ilm-i zahir veya ilm-i batin

taleb ederken (ogrenirken) vefat etse, Allahii teala o kimseye melek

gonderip, o kimsenin ruhunu talim ve terbiye eder. Kiyamette kemale

emii§ olanlarla ha§rolunur, buyuidu."

Hasan Dede §6yle anlatmi§tir. §eyh Burhaneddin zamamnda

Karahisar'dan Haci Bayram Sultanm halifesi §eyh Abduffahim'in

evbdindan bir yigit gen? vardi. O geng dedi ki, "Ben de senin gibi Haci

Bayram ocagindanim. Hatta bir gece Karahisar yolunda, yol kesmeye,

e§kiyalik yapniaya giktim. Bu kotii i§e niyet ettigim sirada Hizir

aleyhisselam gelip bana nasihat etti. Hemen tovbe ettim. Bir ara

alaybeyinin oglu ile arkada§ olup ona sagdiglik da yaptnn. Ancak bu

samimiyetimizi gekemeyenler hakkimda alaybeyine olmadik §eyler

anlatip iftira etmi§ler. Alaybeyi de inanip beni oldiirmeleri ifin iki ki§iyi

vazifelendimii§. "Afyonkarahisar'a giderken onu oldiiriin!" demi§. Yola

gikarken gaipten bir ses i§ittim. "Bre Abdurrahim! O yola gitme! O

yoldan gitmene izin yoktur. Seni oldiirmek igin pe§inden geliyorlar!"

diyordu. "Sen kimsin?" dedim. "Deden Abdurrahim'in ruhuyum", dedi.

Bunun iizerine yolumu degi§tirip, ba§ka yoldan devam ettim. Bu yolda da

yiiriirken yine bir ses, "Sag tarafina bak! Evliyanm ruhaniyetleri geliyor!

Onden gelen zat sana miir§id, rehber olacaktir.", diyordu. Sag tarafima

baktigimda evliyanin mhlanm kendi §ekillerinde gordiim. Ellerinde bir

alem, bayrak, onlerinde ise heybetli bir zat vardi. Yakla§ip o zatin

ayaklarina kapandim. Kendimden gegmi^tim. Biraz sonra irkilip kendime
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geldm. Ancak bu sefer o zati higbir yerde goremedim. Bir giin sonra

SandiHi kasabasma gittim. Orada bana mur§id olacak zatin Burhaneddin

Efendi oldugunu gotdiim. Sandikli'ya davet edilmi§, bu sebeple gelmi§.

Vanp ayagma yiiz surdiim. Elinde tovbe etmek istedim. Ancak izin

vermedi. "Senin bagli oldugun zat Haci Bayram Sultan'm ocagidir." dedi.

Aglayarak evime dondiim. O gece riiyamda Haci Bayram Sultarii

gordum. Bana, "Ogul! Fetih, senin kalp goziinun agilmasi, bu zat vasitasi

iledir. §u anda benim oguUanm arasmda onun gibisi yoktur. Fakat kisve

ve icazet zahiren bizden olsun.", dedi. Sabah olunca Burhaneddin

Efendinin huzuruna vardim. Bu defa liuzumnda tovbe etmeme, talebesi

olmama izin verdi. Sonra hizmetine girip, halvete girdim. Yedi giin sonra

yaruma geldi. Elinde bir mektup vardi. Bana, "(^abuk Ankara'ya var.

Ethem Baba hazretlerinin vefati yakindir. Ondan icazet al. Halvetini sonra

tamamlarsm.", dedi. Mektubu alip yola giktim. Mektuba, "Ethem Baba!

Artik ahirete tevecciih etmerdz yakindir! Mektubu getirene icazetname

veresiniz.", yazmi§. Ethem Baba huzumna varinca beni goriir gormez

agladi. Bana bir icazetname yazdi. Aradan 90k gegmeden vefat etti."

§eyh Burhaneddin hazretleri, talebelerinden §eyh Muhammed

Efendiye §6yle vasiyet etmi§ti. "Benden sonra kadilik yaparsan buna

rizam yoktur. Zarar goriirsiin, hemen benim yerime otur." Talebesi

hocasimn velatmdan sonra bir defa daha kadi olmu§tu. Borglanndan

tamamen kurtuluncaya kadar kadiliga devam etmeyi dii^iiniiyordu.

Kadilik yaptigi yerden gelirken bir koye ugrami§ti. Bu koyde biitiin e§yasi

yandi. Biiyiik zarara ugradi. Bir defasinda da Lofga'da bulunuyordu.

Abdest aldigi sirada birdenbire goziine hocasi Burhaneddin Efendi'nin

Egridir'deki kabri, sonra da hocasi goziiktii. Hocasim mihrapta gordij,

oradan §6yle seslendi. "Ogul! Hani seninle ahd ii peymanimiz.
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anla§mamiz vardi. Nigin dunyadan vazgegip seccadeye, dergaha gelip

oturmazsm.", buyurdu O talebe bu i§aretten sonra ladiligi birakip,

hocasimn emrine uydu. Be§ alti sene dergahta ir§adla me§gul oldu

insanlara dinin emir ve yasaklanm anlatti. Rehberlik yapti.

Egridirli §eyh Burhaneddin'in 1562 veya 1573 tarihinde vefat ettigi

ileri siiriilur. Kabri, Egridir Yazla'daki caminin yanmda bulunan

kabristanda dedelerinin kabirleri yanmdadir. Evlenememi§ kizlar iki

kadin tarafindan tiirbeye goturuliip ba§ina bir al duvak konduktan soma,

birinin elinde kilit diger kadimn elinde anahtar oldugu halde, elinde kilit

bulionan anahtar bulionana, "Ne agacaksin?", dediginde digeri, "§u bahti

baglanmi§ kizin bahtim agacagim!", diyerek kilidi kizin ba§i iistunde

agarlar ve kiz evlendigi zaman tiirbemn iistiine ye§il bir bez ve kiymetli

bir ortii orter ve kurban keserler. Ayni §ekilde gocioklan yaramaz olanlar,

kocalari sarho§ ve ahlaksiz olanlar da bu tiirbeye gelerek adakta

bulunurlar.

Nuri Giingor'iin gali^masmda', torunu ogretmen Etem Kartal'm

vermi§ oldugu bilgilere dayanarak Berdai zaviyesinin §eyhi Omer Efendi

hakkmda §u bilgilere ula§ilir. Egridir'de diinyaya gelen Omer Efendi'nin

babasi §eyMlislam Berdai Zaviyesinin §eyhi Ahmet Efendidir §eyh

Ahmet Efendi'nin Istanbul'da Nak§ibendi tarikati miitevelliligine tayin

edilmesi iizerine Omer Efendi medrese tahsilini Istanbul'da yapar. Sonra

Egridir' e donerek Isparta gevresinde kadilik hizmetinde bulunur. Bir siire

sonra kadiligi birakarak Berdai Zaviyesine §eyh olur. Ilk defa olarak

Egirdirvegevresinin tarihinikaleme alir Fakat ne yazik ki, 1910'larda

' GUNGOR Nuri, Egirdir Ansiklopedisi
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§eyh Sadettin zamamnda mutevelli evinin ve Vakfm kutuphanesinin

yanmasi neticesinde pek 50k el yazmasi eserle birlikte bu kitap da yanar.

Alim ve §air bir zat olan Omer Efendinin tasavvufa dair eserlerinin bir

kismi bu yanginda yanmi§, bir kismi da kaybolmu§tur. 1856 senesinde

Egirdir'de vefat eden §eyh Omer Efendi'nin mezan §eyhulislam

Berdai'nin tiirbesinin kuzeyindedir. Ogullari §eyh Ahmet ile zaviyenin

son§eyhi Sadettin Efendi'dir.

Nuri Giingor ^ali^masinda' Karginzade Siileyman §iikrii'niin

Seyahat-i Kiibra isimli eserine atfen Egridir'de Belta§i civannda kabri

bulionan Kara Dede'den soz eder. Eski Isparta yoluyla Yazla yolimun

aynldigi yerde Yazla yoniinde sol taraftaki joiksek kayaliklann dibinde

medfian bulunan Kara Dede'nin adi §eyh Mehmet (^elebi Sultan'in

Hizimame isimli eserinde gegtigine gore 1475'lerden once ya§ami§

olmalidir.

Erdenk, Eli Kep^eli Dede'den soz ederken onun kabrinin 1960'lara

kadar Egirdir Kemik Hastahanesi acil giri§inin yamndan ge^en yolun

iizerinde bulundugunu yazar. Bugiin yol yapim gali^malan sebebiyle

yolun altmda kaldigi anlatilir. Giingor ise, Kargmzade'den nakille Eli

Kepgeli Dede'nin Egridir'deki velilerin en eskisi oldugunu, Emeviler

donemindeki fetih hareketlerinde yer almi§ oldugunu kaydeder. Eli

Kep?eli Dede'yi diigiinii olanlar ziyaret ederler ve once diigiine Eli

Kepgeli Dedeyi davet ederlermi§. Daveti de "Eli Kepgeli Dede

diigiiniimiize buyur gel ve bereketini artir", diyerek yaparlarmi§. Onun

beylikler doneminde ordunun a^giligmi yapan askerlerden biri oldugu da

'age
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rivayet edilir. Bir gun yakinlarda yapilacak bir sava§a gitmeyi 50k ister

ama a^gi oldugundan dolayi ona gerekli silah ve malzemeyi vermezler. O

da sava§a elinde kepgesi ile katilir ve sava§ta bi^Tik yararliklar gosterir.

Fakat sava^m sonuna dogru §ehit olior. Sava§ta yaptiklarindan dolayi

Allah'm sevgili bir kdu oldugu inanci hakim olmu§tur. Bu bolgede ayda

ii? dort tane trafik kazasi oliamu?. Halk bu kazalann, mezarimn ijzerinden

yol gegen Eli Kepgeli Dede'yle baglantisi olduguna inamr.

Erdenk gali^masinda', Egirdir Mericez Saglik Ocagi'nin arkasmdaki

yolun elli metre ilerisinde bulunan di§i fayansla kapli tiirbenin Giil

Baba'ya ait oldugunu yazar. Tiirbenin iginde bir sanduka, sandukamn

iistiinde ye§il kadife bir ortii e§arplar ve namazliklar bulunmaktadir.

Tiirbenin yamnda bir ge^me ve duvar diplerinde yanmi§ mum izleri goze

garpar. Giingor ise gali^masmda^, eski bag yolu, demirciler gar^isi sonu

Tersikba§i'nda diye yerini tarif ettigi ah§ap tiirbenin 1950 ba§lannda

kaldinlmi§ oldugunu yazar. Bugiin tiirbeyi ziyarete gelenler tarafindan her

tiirlii sikinti igin dilek dilemnekte ve adaklar yapilmaktadir. Tiirbeye

degi§ik adak olarak giil getirilmesi dikkati geker.

Tiirbe daha once yolun kar§ismda bulunan viranelikteymi§. Daha

sonra orasi yikilarak Giil Baba'nm mezan bu giinkii tiirbesinin oldugu

yere yapilmi§tir. Giil Baba'nm Egirdir Kalesi'nde bulunan Devran Dede

ile karde§ olduklan inanci halk arasinda yaygindir.
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Erdenk gali^masmda' Devran Dede'nin tiirbesinin, Egirdir

Kalesi'nin hemen yaninda bulunan di§i fayanslarla kapli, pencereleri

renkli camli bir tiirbe oldugunu yazar. Turbenin iginde Devran Dede'ye ait

bir sanduka bulionmaktadir. Turbenin igi dardir. Iginde uzun zamandir

kullanilmadigi anla§ilan iki §amdan vardir. Nuri Giingor ise ^ali^masinda,

1970'lerde yerdlenmeden once tiirbenin ah§ap oldugunio, Kargmzade

Siileyman §iikrii Efendi'nin ondan 'Arap Dede' diye soz ettigini yazar.

Hatta Diindar'in Devran'a d6nii§mii§ olabilecegi ileri siiriiliir. Mahalle

sakinleri tarafindan Kalenin duvarim delerek (^ama denilen yerden girip

fetihte biiyiik rolii oldugu kabul edilir.

Devran Dede'nin kaleyi kommakla gorevli erlerden biri oldugu ve

karde§leriyle kalenin dii§man i§galine gegmemesi ifin 50k gaba sarf ettigi

de rivayet edilmektedir. Bunun igin oldiikten sonra hemen kalenin giri§

kapisimn soluna, su kaynaginm yanina defiiedilerek tiirbesi yaptmlir.

Maddi ve manevi her tiirlii sikintisi olanlann ziyaret ettigi bir mekandir.

Ziyaret gunii Perjembe olup insanlar dileklerine gore degi§ik adaklarda

bulvinur.

Yilanlioglu §eyh Ali Aga, Egridir'in Yilanli Koyii'nden Musa'nm

ogludiff. Karde§lerinden Kor Hasan ve Deli Ismail'in, "e§kiyalik, katl ve

irza gegme gibi suglar i§lemeleri sebebiyle, Karaman Valisi Mikdat Pa§a

ile Kiitahya ve Hamid miitesellimleri tarafindan ortadan kaldirilmasi

padi§ah tarafindan emr-ii fernian buyurulmasiyla icabi yapildigi cihetle",

bu olaydan bir kat daha ibret ve intibahla, aileleri iizerinden bu lekeyi

kaldirmak i9in, Bekta§ilik tarikatina girer ve bu tarikatta §eyhlik
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mertebesine gikar. O sirada Antalya'da isyan ederek e§kiyaliga ba§layan

Tekelioglu Ibrahim Aga iizerine sevk edilen sipahilerle birlikte giderek

yararlik g6stenni§ oldugundan kendisine Egridir Kaymakamligi, daha

soma da Dergah-i ali Kapucuba§iligi verilir. Zaman zaman Isparta ve sair

livalarda Mutesellimlik ve Egridir Muhafizligi gorevleri de verilmi§ olan

Ali Aga cami ve medreselerden ba§ka §ehir i^inde ve di§inda ge^meler

yaplirarak su getirtir. Birkag cami ve mescidle, yollann ve kopriilerin

onanlmasmda gayret sarf eder ve bunlar igin vakfiyesinde yazili (Esedi

Ktiru§) itibanndan 100.000 Kuru§luk kadar emlak, bina ve akar tahsis

eder. Nihayet 1 833 tarihinde 60 ya§mi gegmi^ oldugu halde vefat eder ve

Yazla'daki mezarliga defnedilir.

Egridir Musellimi Yilanlioglu §eyh Ali tarafindan 1 803 tarihinde,

kale meydamnda yaptinlan medresenin zemin katmda 20 hiicre ve bir

mescit, iist katinda bir dershane oldugu anlatilir. Yapisi ah§ap ve iizeri

toprak damli idi. Yilanlioglu, medresenin yaninda miiderrislere mahsus

bir ev ve bir de bahge yaptirarak medieseye vakfetmi§tir Ayrica, yazin

Egridir halkinin baglara gogtiigii mevsimde, ogrencilerin okumaktan geri

kalmamalari igin, Pinarba§i mevkiinde 15 hiicreli ve bir dershaneli, ah§ap

bir medrese daha yaptirir. 1809 yilinda, kale meydamndaki medresenin

ortasma, kubbeli bir kutiiphane yaptirarak yazma ve basma 218 cilt kitap

koyar ve bunlann hepsi i^in ayn ayn vakfiyeler tanzim ettirir.

Yilanlioglu, kendi koyii olan Yilanli Koyii'ne de bir cami ile bir medrese

yaptirmi§tir. Bu medreseler uzun miiddet tedris hayatma devam etmi§tir.

1908'de bu medrese de Ku§cuzade Mustafa Efendi ve yeti§tirdigi
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ogrencilerden Tiglioglu Hiiseyin Efendi'nin ogretim yapmakta oldugu

nakledilir'

.

Yilanlioglu'nun Egridir'de yaptirmi^ oldugu handan Giingor

eserinde bahsederken, §ehirdeki u? handan biridir der. Hayriye Ham

olarak bilinen yapi 23 oda bir dijkkandan meydana gelmekte olup

Kaleoniindeki medresesine vakfedilmi§ti. !800'lerde yapilmi§ 1950'lerde

yikilmi§tir.

Yusuf ilgar gali^masmda" Germiyanli (^ag§adan Mehmet Bey 'in

kii^uk karde§i Musa Bey komutasinda 1364 yilinda bir grup Germiyanli

askerinin Egridir'de bulundugu sirada, onceden kurulmu§ olan Mevlevi

zaviyesi fakirleri igin Musa Bey tarafindan birgok diikkan satm alinarak

vakfedildigini yazar. Bu valcfiyede §ahit olarak isimleri gegen ve bu

yiUarda Germiyan iilkesinde zeamet ve has sahibi kimseler ise Haci

§iicaiiddin Yakut, Sanmiiddin Sadve, Ali§iroglu Sadreddin, Isaoglu

Hiisameddin gibi beylerdir. Musa Beyin Egirdir Mevlevihanesi igin

vakiflar tahsis etmesi, kendisinin Mevlevilikten uzak olmadigim

gostermektedir. Ismail (^iftgioglu'nun gali^masmda^ aym vakfiye

hakkmda §u bilgileri ogrerdriz. Afyon Kadi sicillerinde kayitli bulunan

vakfiyeye gore; Musa Bey, Antalya'ya bagli Egirdir Mevlevihanesi'nde

meskun bulunan ve evlenemeyen Mevlevi fukarasi igin Egirdir Kazasi'na

bagli; Peynir Pazan, Bedesten, Kemer Kapu ve Kale duvan igindeki

emlaka ait gelirlerin tamamim vakfettnektedir. Buna ilaveten

' Bocijzade
2

3

ILGAR Yusuf, Afyonkarahisar Mevlevihanesi

^iFT(^iOGLU Ismail, Gemiiyan Beyligi Doneminde Kiitahya'da

Mevlevilik
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mevlevihanenin mutevellisine iki diihem gumu§ verilmesi, ayrica

mevlevihanedeki fukaraya gunde 18 akge tahsis edilmesi §art kilmmi§tir.

ilgar'm gali^masindan muhtemelen onaltmci yiizyilin ba§lannda Divane

Mehmet (^elebi'nin Nurullah Dede'yi Egridir Mevlevihanesine

gondemii§ oldugunu goriiruz. Niori Giingor ansiklopedisine' yazmi§

oldugu Mevlevihane maddesinde, 1480'lerden sonraki evkaf kayitlannda

'Zaviye-i Mevlevihane' olarak gegen yapimn 1310'larda in§a edilmi?

olabilecegini kaydeder. (^omaklar koyiinun tamami, Gonen'deki

Akmescit koyiinun yarisi Egridir Mevlevihanesinin valtfi idi. Diger yarisi

da Yazla'daki Hangahin vakiflan arasindaydi. Bunlardanba§ka degirmen,

ev, ve diikkan kiralan vakif gelirleri arasinda yer almaktaydi. Seyfullah

Dede ismiyle bilinen zatin tiirbesi de Mevlevihane 'de bulunmaktaydi.

Giingor'iin Seyfullah Dede igin yazmi§ oldugu maddede onun

muhtemelen Mevlevi tarikatmin Egridir'deki ilk temsilcisi olabilecegi

ileri siiriiliir. Tiirbesinin Hamam Mahallesinde tarihi bir evin iginde

oldugu ve halk arasmda Mevlana Celaleddin Rumi'nin karde§ gocugu

oldugu soylentisinden soz edilir. §eyh Osman Nuri 1912 yilmdaki

mevlevihaneler, §eyhleri, banileri yahut tiirbelerinde yatan zatlar ba§likli

listede Egridir Mevlevihanesi §eyhi olarak yer alir. LDiinya Sava§i

Miicahiddin-i Mevleviyye alayma §eyh Osman Nuri de iki dervi§iyle

kalilmi§tir. 1917'de diger dervi§lerle birlikte Halep'te gekilmi^ bir

fotografi vardir. Edimeli Kadir Dede'nin, Mevlevi Taburu ile ilgili olarak

tuttugu notlannda "Seferberligin bidayetinden nihayetine kadar" vefat

eden 14 §eyhin isimleri arasmda Osman Nuri Efendi'nin ismi de yer alir.

Cemaleddin (^elebi'nin Abdiilhalim (^elebi Efendi'nin ikinci me§ihati
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zamamnda ba§ tarikatgi olarak Konya'da Mevlana Dergahi"nda bir sene

vazife g6rmu§, ondan sonraEgridir Mevlevihanesi'ne §eyh tayin olunarak

1925 yilina kadar bu vazifede kalmi§ oldugunu Yakup §afak'in

yazismdan adiyoruz. Teldcelerin hiikumet tarafmdan kapatilmasindan

soma geri donmu§ ve Konya'da ailesi ve ^ocioklan yanmda olmu^tiir.

Mezan Mevlana Tiirbesi'mn giineyindeki U^ler Mezarligi igindedir.

Mevlevi sikkesi kabartmasim ta§iyan mezar ta§inda §u kitabeyi okuyomz.

"Sulale-i Mevlana"dan Konya Mevlevihanesi Ser-tarikatgisi ve Egirdir

Mevlevihanesi Postni^in-i sabiki Arif Qelehizade Cemaleddin Efendi

ruhunafaUha 11 Ekim 1928.
"

Giingor, Bereket Dede ismiyle anilan fakat kabrinin nerede oldugu

bilinmeyen bir mevleviden soz eder.

Kar^inzade Siileyman §ukru Seyahat-i Kiibra adli eserinde 1875'

lerde gordugii Egridir'deki Hankahi §6yle anlatir'. "Yanm metre erdnde,

bir metre boyunda kesme ta§lar ile Mevlevi dergahlan tarzmda ve biiyiik

bir camii §erifheybetinde bina olunmu^tior. Bir dag misali Hankahin geni§

semahanesi kar§ismda neyzenlere mahsus yiiksek bir mahvel ve etrafmda

gileke^ler i^in yapilmi§ mijteahhit Mcreler, gayet geni§ olan meydamn

ortasmda yuvarlak bir §adirvan olup yijkseldik^e tedricen darla§an

kubbesi, takriben elli metre yiiksekliginde, hava ve i§ik almak iizere

birakilan tepesindeki delik on metrekare kadardir." Etem Kartal da

Hankah hakkinda §u bilgileri verir. "Hankaha biti§ik Tez Murat tiirbesi

vardi. Binanm batisinda bir miiderris, bir de mijtevelli evi bulunuyordu.

Ayrica yine bati tarafmdaki a§evinden her per§embe fakirlere yemek

dagitihrdi. Hankahin tabani tamamen mermer d6§eli idi. Dag talimgahinin

'age

120



ki§la binasi yapiminda ta§lan kullamlmak iizere yiktinlmi§tir. Saglamligi

dolayisiyla yikmak gok zor oldu." Bazi kimseler de Hankahm ta^lannm

Camiliyayla'daki erat hamami yapiminda kuUamldigmi soylerler.

Hankahm oldugu yere Kale mahallesi yangimndan sonra evi yananlar igin

ev yaptirilmi§tir. O yore §imdi "Yangm evleri" diye anilir.

Isparta yolu iizerindeki Sevingbey koyiinde pmann yabninda gocuk

hastalara §ifa verdigine inamlan bir ziyaret yeri vardir.

Gelendost Evliyalari

1182 yiUarmda Gelendost ve havalisi kesin olarak Selguklu

egemenligine geger ve adi "Gelende" veya "Gelindi" olarak degi§tiiilir'.

Bolgeye gok sayida Turkmen a§ireti yerle§tirilir. Ibn-i Bibi Gelende'yi

Anadolu Sel^uklu Sultamnm yazlik taht ve eglence §ehri olarak belirtir.

Gelendost il^esi topraklan Ortagag Avmpa tarihgileri tarafindan

Miryokefalon Sava^inin yapildigi yer olarak anilir ve bu zaferin

kutlamalan her yil Gelendost Belediyesi tarafindan ger^ekle^tirilmektedir.

1301 yilmda HamitoguUan Beyligi hakimiyetine giien bolge 1324 yilmda

ilhanlilann eline gegmesine ragmen kisa bir siire sonra Hizirbey

zamamnda tekrar HanitoguUanna baglanir. Gelendost, Isparta ve havalisi

ile birlikte 1380 yilmda Kemaleddin Hiiseyin Bey doneminde Osmanli

Padi§ahi I. Murat ile yapilan anla§ma sonucunda Osmanli egemenligine

girer. 1402 Ankara Sava§i'ndan sonra bolge 1415 yillannda Konya

' www, isparta. gov.tr/
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vilayetine baglamr. Fatih Sultan Mehmet zamamnda Gelende ismi

Gelendost'a d6nu§ur. Daha sonraki donemlerde Af§ar koyii geli§erek

nahiye olur ve Gelendost Af^ar'a baglanir. 1877 yili Konya Vilayeti

Salnamesine gore Af^ar'da 1 01 1 hane bulumnakta, aynca Af^ar'a bagli 14

koyle birlikte toplam nufUsion 3528 ki§i oldugu belirtilmektedir.

Gelendost Af§ar nahiyesine bagli bir koy dummunda iken 1930 yilinda

nahiye olur. Af§ar da Gelendost nahiyesine bagli bir koy durumuna gelir.

Bu donemde kaza merkezi ise ^arkikaraga^'tir. 1954'te Gelendost

§arkikaragag'tan ayrilarak kaza merkezi olmu§tur.

Aziz Dede'nin tiirbesi Gelendostta Hiiseyin Avni Pa§a Sokagi'nm

30 metre ig tarafmda bulunan ye§il boyali, yarunda mescidi olan bir

tiirbedir. Aziz Dede'nin mezan yoldan taraftadir. Sandukasirun iistiinde

ye§il bir ortu, namazlik ve e§arplar bulunmaktadir. Aziz Dede

Gelendost'un en 90k ziyaret edilen tiirbesidir. (^ocuk sahibi olmak

isteyenler, ev sahibi olmak isteyenler, gocugunu okutmak isteyenler ve

diger dilek sahipleri burada dioa eder ve adak adarlar. Tiirbeyi

ziyaret^ilerin daha 90k per§embe ve cuma giinleri ziyaret ettikleri ve

vaktiyle onemli giinlerde burada mum da yakildigi soylenir. llgede

yapilan dugiinlerde gelin damat ile birlikte diigiin konvoylan bu tijrbenin

oniinden gegerler ve mutluluk dolu bir yuva kurmayi dilerlermi§. Halk

arasmda Gelendost ^evresindeki yedi tiirbenin iginde yatan zatlarm karde§

olduguna inanilir. Aziz Dede de bu karde§lerden birisidir.

Kirli Dede'nin tiirbesi Aziz Dede'nin tiirbesinin ^aprazmda

bulimur. Buradaki bir kara dut agacimn altinda bir dedenin yattigina

inanilir. Bu agaca ip ve ^aput baglanirmi§. Aga^ Kirli Siilalesi'ne ait bir

bahgedeymi^. Anlatildigma gore, siilaleninileri gelenlerinden birisi, gece
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riiyasinda bir dede goriir. Bu dede mezarimn bu agacm altinda oldugunu

soyler. Bimun iizerine bu §ahis buraya tiirbeyi yaptinr. Ismi tam belli

olmayan bu yere siilalenin isminden dolayi Kirli Dede adi verilir.

Erdenk'in gali^masmdan' ^imili Dede'nin ilgede (^ay

Mahallesi'nde hah sahamn bahgesi igindeki dut agacinin altinda yattigma

inamldigim ogreniriz. (^evresiye§illikoldugundan (^imili Dede denmi§tir.

Bugiin agacin yanina bir tiirbe yapilmi§tir ama tijrbenin i^inde sanduka ve

mezar yoktur. Buraya her tiirlii dilek ve adak igin gelinirmi§. Onceleri bu

agaca ip ve gaput baglamlir, altinda kurban kesilir ve pilav d6kiiliirmii§.

Erdenk gali^masmda^ Kadi Dede'nin kabrinin ilgede Kadi

Sokak'taki Kadi Mezarliginda bulundugunu yazar. Sandukalann iizeri

seccade ve e§arpla ortiilii oldugu tiirbede iki tane mezar vardir. Buraya

gocugu olmayanlar gelir ve etli pilav dagitirlarmi§. Son yillara kadar mum
yakma adagi varken, bugiin yoktur. Kadi Dede ile ilgili bin;ok rivayet

anlatilir. Kadi Dede, Kadilar Siilalesi'nde hizmet^i imi§. Siilalenin

hammimn ki§in ortasmda cam armut gekmi^. Kadi Dede'nin bah^ede

bulunan kuru bir agaca gikarak hanima armut topladigi soylenir. Yine

Kadi Dede'nin hizmet ettigi evin beyi hacca gider Aradan bir siire

ge^ince Kadi Dede evin hammmdan helva yapmasini ister. Evin hanimi

hizmetgisinin, "cam helva istemi§ herhalde", diyerek yapiverir. Kadi

Dede bir tabak helva yer. Bir tabak daha ister. Hamm itiraz etmeden

helvayi verir. Kadi Dede helvayi alinca bir siire kaybolur. Bu sirada

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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helvayi hacda cam helva isteyen efendisine goturiir. Efendisi itiraz

etmeden helvayi alir. Arkasma donunce Kadi Dede'yi goremez ama tabagi

saklar. Hacdan doniince herkes beyi kar§ilar ama bey Kadi Dede'yi arar

ve elini oper ve onun veli bir zat olduguna inandigini herkesin de boyle

gormesini ister. Kadi Dede ile ilgili yazili bir kaynak bulunmazken ikinci

mezann kime ait oldugu bilinmemektedir.

Kara Dede'nin tiirbesi il^enin Pazar Mahallesi Pazar Camii

yaninda beyaz boyali iistii kiremitli yaninda kara dut agaci bulunan

tiirbedir. (^evre halki bu tiirbede Karalilann Dede adini verdikleri Kara

Dede'nin yattigina inanir. Yedi karde§ten biri oldugu soylenen Kara

Dede'nin hakkinda ba§ka bir bilgi yoktur. Her tiirlii sikinti igin gidilen bir

dua mekamdir. Bugiin pek fazla adak yapilmamaktadir.

Koru Dede'nin kabri ilgeye bagli Balci Koyii yolu iizerindedir.

Yol aynmindan elli metre igeride yolun kenarinda bir mezar olup kime ait

oldugu ve i?inde kimin yattigi hakkinda bilgi yoktur. Komlukta oldugu

i^in halk Koru Dede demi§tir. Yoldan ge^enlerin Fatiha okuduklari bazen

de etrafinda kurban kestikleri bir ziyaret yeridir.

Erdenk'in gah^masmdan' Pehlivan Dede'nin kabrinin ilgeye bagli

Bagilli Kasabasi'nda Eski Mahalledeki belediye kahvesinin kar§isinda

deie kenannda oldugunu ogreniriz. Bu dedenin Miryokefalon Sava§i'nda

§ehit olan pehlivan erlerden biri olduguna inamlir. Halk arasmda bu

yiizden Pehlivan Dede de denir. Qevrede gegmi^ yillarda gure§

miisabakalan 90k yapilirmi§. Bu giire§ miisabakalanna katilacak
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Erdenk'in gali^masmdan', Siiliiklu Dede'nin kabrinin ilgenin giri§inde

Siiluklu (^e§me denilen kaynak suyunim arkasindaki 9am agaglan

arasinda buliondugunu ogreniriz. Igen insanlarm bogazlarmda hastalik

olacagina inamldigindan, ge^menin suyu igilmemektedir. Eskiden hasta

olanlar, yeni evlenenler, gelinler ve imaradi olanlar bijraya gelip mezann

yamna yatarak dilek tutarlamii^. Eger riiyalannda istediklerini gorurlerse

dileklerin kabd olacagina inamrlarmi§. Dilekleri kabul olanlar gevredeki

gocuklara degi§ik hediyeler verirlermi§. Aynca Siiluklu Tekke'nin

suyunun sarilik olanlar ile hasta hayvanlara iyi geldigi rivayet

edilmektedir.

ilgenin kuzeybatismda 3-4 km uzakliktaki Tarlapman

Mesireligi'nin sonunda tepe yamacmda bulunan mezar Tarlapman

Dedesi'ne aittir. Altinda bir kaynak suyu bulunan mezann iki yamnda da

mermerden birer lahit olmakla beraber kabrin kime ait oldugu belli

degildir. Buraya insanlar her tiirlii dilek ve adak igin gelmektedir.

Ziyaretgiler dualarim ettikten sonra, kumbaraya para atip mezann

yamndaki agaca bez ve gaput baglarlarmi§. Bez baglaina i§i giiniimiizde

hayli azalmi§tin

Tiirkiye'de birgok yerde mezari bulunan Yunus Emre'nin bir kabri

de ilgededir. Tiirbe Gonen sulama goletinin iist kismmdaki manastir

mevkiinde, gevresinde birgok mezar bulunan 9am agaglan arasinda,

iizerinde kiremit gatisi bulunan bir tiirbedir. Erdenk'in gali^masmdan^,

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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tiirbenin yeni restore edilmi§ oldugu anla§iliyor. Tiirbe 9evresinde yapilan

degi§iklerle, her yil Haziran ayimn son haftasinda diizenlenen Yunus

Emre Anma Giinu'nde halkin oturabilecegi alanlar a9ilnii§tir. Tiirbeye

gelenlerin abdest alabilmeleri i9in9e§me de vardir.

Tiirbe i9inde dort tane mezar olup, sandukalanmn iizeri ye§il ortii

ile ortuliidiir. Bazi sandukalarin iistiinde havlu, seccade ve e§arp

bulunmaktadir. Gelenege gore, tiirbeye girince sagda bulunan ilk mezar

Yunus Emre'nin digerleri sirasiyla Tabduk Emre, Tabduk Emre'nin

Hocasi Buharali Sinan Efendi ve vakfiyenin kurucusu §eyh Saadettin

Efendi'nindir. Tiirbenin 19! geni§ ve namaz kilmaya elveri§li olup

duvarlannda Yunus Emre'nin sozleri vardir.

Yunus Emre'nin ger9ek tiirbesinin burada oldugu halk tarafmdan

ifade edilmektedir. Tiirbeye daha 90k 90cugu olmayanlar ile evlenme

9agma girmij gen9lerin giderek ziyaret ve adakta bulimduklari soylenir.

Adak sahipleri tiirbeye seccade, e§arp, havlu koymakta ve pilav giiniine

katki saglamaktadrr. Belli bir ziyaret giinii olmamakla beraber cuma giinii

ve hafta sonlan ziyaret9iler fazlala§maktadir.

Kefiborlu Evliyalari

ilyas Beyin oglu Kemaleddin Hiiseyin Bey doneminde, 1380

yilinda Osmanli Padijahi I. Murad ile yapilan anlajma ile Ke9iborlu
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Osmanlilara birakilir. Bociizade eserinde' Kegiborlu'dan bahisle,

HamidoguUarindan Jlyas Bey zamamnda bu kasabanm Gonen'e bagli

oldugionun, Goneti kadisi Jsa Bin Hamza tarafindan 1472 tarihinde

Kegiborlu'da bulunan §eyh §ikem Zaviyesi'ne, Agros (Atabey)

muderrisinin tasdikiyle verilmi§ bir vakfiyeden anla§ilmakta oldugunu

yazar. Kegiborlu'nun 1478-1501 tarihli tahrir kayitlannda nahiye, 1522

ve 1568 tarihlerinde kaza, ayni §ekilde Katip (^elebi'nin

"Cihannuma"sinda da kaza oldugu belirtilmi^tir.

Erdenk'in fali^masmdan Kaya Dede'ye ait yatirin, ilgenin Kayalik

Mevkiinde kiikiirt i§letmelerinin iist tarafinda bulundugunu ve ziyaret

edilip adak adandigim ogreniyoruz. Kayaliklar arasinda oldiogu i^in Kaya

Dede diye anilan mezar, i§letmenin geni§leme gali^malan sirasmda

kaldinlmi§tir.

^ali Dede'nin tiirbesi Giimii§giin (Baladiz) Koyii Sagirkaya

mevkindedir. Adim etrafmdaki ^alilardan almi§ olup Uzun Omer diye de

bilinmekle beraber hakkinda bir bilgi yoktur. Eskiden yanmdaki ^ali

agaglarma ozellikle evlenmek isteyen geng kiz ve erkekler gaput

baglayarak adakta bulianurmu§. Giiniimiizde pek ziyaret edilmedigi

soylenmektedir.

Hiiseyin Dede aym koydeki Yukan Mahallede, mahallenin

ortasinda iistii beton kubbe ile ortiilii kiigiik bir ttirbede medfian

bulunmaktadir. Tiirbede iistii ye§il ortiilii beyaz e§arplarla kapli bir

' Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§imdan Bugiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayim, Istanbul, 1983
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sanduka vardir. Insanlar buraya her tiirlu dilekleri igin gelerek dua

etmekte adak olarak da turbedeki mumlvikta mum yakmaktadirlar.

Sinan Baba'nm tiirbesi de Gumu^giin Koyii'nde, Yukan

Mahallede, koye ve ovaya hakim olan kuzey tepesinde bulionur. Turbenin

gem§ bahgesinde gam ve sogiit agaglan, mutfak ve bir su tulmnbasi vardir.

igi gem§ oluati tiirbede, iginde sadece halkin Seyyid Sinan Baba dedigi

zatm sandiokasi bulunur. Sandiokanm iistiinde halkm adak igin getirdigi

seccadeler, yazmalar ve degi§ik renklerde basmalarla Hz. Ali'nin resimleri

ve kilici Ziilfikar'a ait duvara i§lenmi§ motifler vardir. Tiirbenin iginin

geni§ olmasindan dolayi tiirbenin mescit olarak kullanildigi goriiliir.

Sandukamn iki yamnda adak mumlan yakmak igin §amdanlar bulunur.

Buraya gelen ziyaretgiler genellikle, hasta olanlar, evlenmek isteyenler,

gocugu olmayanlar ve gocugunun okumasim isteyenlerdir. Ziyaretgiler

dualarmi yaptiktan sonra sandukamn etrafinda iig defa dola§ip adaklanm

adarlar Bazilan sandukamn yamnda uyuyup riiyalannda isteklerini

goriirlerse adaklanm adamaktadirlar. (^ocugu olmayanlar adaklanm tiirbe

igine bir salincak kurarak yapmaktadir. Sinan Baba'ya adak olarak

kiigiikba? hayvanlar, a§ure, pi§i adagi adanmaktadir. Ayrica Muharrem

aymm 10. giiniinde burada bir adak giinii diizenlenmektedir. Bu adak

giiniinde 1 5-20 tane kugiik ba§ hayvan kesilerek gelen ziyaretgilere yemek

verildigi anlatilir. Sinan Baba ile ilgili birgok rivayet anlatilmaktadir.

Sinan Baba bir sava§tan sonra buraya gelerek yerle§mi§ ve burada

gobanlik yapmi§tir. Bir gobandan beklenmeyen hal ve tavirlariyla halkin

dikkatini gekmi^tir. Bir ki§ giinii kalabalik bir ortamda kiigiik bir gocugun

elma istemesi iizerine sogiit agacma gikmi? ve a^gtan elma silkelemi§tir.

Bunu goren halk Sinan Baba'yi biiyiicii olarak nitelendirmi§ ve ceza

olarak koyde bulunan firmda yakilmasina karar vermi§ler. Bunun iizerine
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Sinan Baba finna atilmi§ bir giin boyunca firinda atejin i^inde kalmi§,

firimn kapagi agildiginda onun alevler yerine gimenler iginde oturdugu

goriilmu^tur. Bundan soma halkin sevgisini kazanmi§tir. Turbesini de

olmesine yakin bir zamanda bir gece iginde, nereden ve nasil getirdigi

anla§ilamayan biiyijk ta§larla kendisinin yaptigi rivayet edilir. Tiirbe

Selguklu mimarisi tarzmda olup restorasyonlar ge^irmi^tir. Tiirbenin

iginde bugiin olmayan e§i ve gocugiona ait iki mezar daha oldugu

soylenmektedir

Hasan Dede'nin tiirbesi ilgeye bagli Gumii§giin koyiindeki Yiokan

Mahalle'de Sinan Baba'nin ttirbesirdn on metre ilerisinde gatili kiigiik bir

tiirbedir. Tiirbenin igi beyaz badanali olup duvarlannda seccade ve Kufan

surelerinin yer aldigi levhalar asilidir. Tiirbe i^inde dikkati geken en

onemli unsur Hasan Dede'nin sandukasirun bir bebek be§iginin

biiyiikliigiinde olmasidir. Buraya insanlann ruhsal ve bedensel

hastaliklardan dolayi ziyarette bulunduklan, adak olarak tiirbede mum

yakildigi, horoz ve tavuk gibi hayvanlann kesildigi anlatilir.

§irin Baba'nm tiirbesi Giimii§giin Koyii'nde, koyiin iist kismmda

iistii gatili ye§il boyali olan bir tiirbedir ve yamnda bir mutfagi sohbet ve

dua edecek bir odasi mevcuttur. Aynca tiirbenin yanmda 9e§me de

bulunmaktadir §irin Baba'nin erenlerden oldugu soylenir. Tiirbenin

iginde bir sanduka, mianluk, adak olarak konulan seccade, para ve

yazmalar bulimmaktadir. Tiirbeye her tiirlii dilek i^in insanlar gelmekte

ve adaklar adamaktadir. Adanan adaklann en onemlisi biitiin koy halkimn

davetli oldugu a§ure giinii yapilati a§uredir. Bu a§urenin malzemeleri adak

sahipleri tarafmdan saglanmaktadir.
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Tez Mehmet Dede'nin tiirbesi Gumu§g6n Koyu'nun kuzey

dogusimda koyiin 500 m. di§inda bir tepenin yamacinda yer alir. Geni§ bir

bah^esi olan turbe ginar ve $am a^^lanmn arasindadir. Yaninda mutfak

ve seniah odasi bulunan tiirbenin bahgesi iginde dedenin yakini samlan

dort mezar daha bulunmaktadir. Mavi seramikten yapilmi§ olan tiirbeyi

dilegi kabul olan IstanbuUu bir i§adamimn yaptirdigi soylenmektedir.

iginde bir sanduka, seccadeler ve mumluk vardir. Sandtikanm iistiinde

yazma baglidir. Tez Mehmet Dede'nin Horasan erlerinden oldugu ve

adanan adaklarm gabuk gergekle§mesinden dolayi, adma Tez eklendigi

rivayet olunur. Ziyaretgiler buraya genellikle gocuklanmn okulda ba§anli

olmalan igin, smavlan kazanmak igin, evlilik muradi igin, bereket igin, ev

ve araba sahibi olmak i^in, i§ bulmak igin ziyaret etmektedirler. Ziyaretler

sirasmda dileklerin kabulii igin farkli uygulamalar yapilmaktadir.

Bunlardan en 50k yaplanlan §unlardir. Tiirbenin etrafmda dua ederek iig

veya yedi kere donijp tiirbenin i^inde mum yakarak dilek tutmak, tiirbenin

duvanna dilegin kabul olup olmayacagmi ogrenmek igin 7 veya 40 tane

ta§ atmak, eger yapilan dilek kabul olacaksa bu ta§lardan birisi tiirbenin

duvanna yapi§irmi§. Duvara ta§ yapi§irsa ki§i adagini adarmi§. Ev veya

araba istiyorsa dua ettikten sonra tiirbenin bahgesinde bunlarm §ekilleri

^izilir veya ta§tan maketi yapilimii§. Diger bir uygulama ise,

ziyaret^ilerin dualanm ettikten soma tiirbenin bah^esinde agaglara veya

tiirbenin pannakliklarma kurdele, gaput veya tespih baglamalari imi§.

Evlerin bereketlenmesi igin de tiirbenin kenanna bugday konurmu§.

Adak olarak seccade, e§arp, mum, kurban a§ure adanimii§. Tez Mehmet

Dede'nin tiirbesinde a^glann goklugunun sebebi ile ilgili olarak, bu

agaglardan heriiangi bir dal veya odun kesenler bunlari evlerine

gotiiriirlerse bunlari tiirbeye getirmeleri igin, dedenin bu ki§ileri
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riiyalannda kcrkuttugu ve bu §ekilde bunlari geri getirttigi rivayet edilir.

Bu yiizden Idmse agaglara zarar vermezmi§.

§ikem Dede'nin tiirbesi ilgenin kuzeydogusundaki bir tepede

buliomor. §eyh §ikem Hicri 9. asirda ya§ami§ olup karin agrisi olanlann,

yuriiyerek tiirbesine gidip gelince, agrilan gegtigine inamlir. H.876 tarihli

vakiiyesinde adi §eyh §ikem olarak ge5mektedir.

Birgok yerde tiirbesi olan Yunus Emre'nin Isparta'nm Ke^iborlu

ilgesinde A§agi Mahalle'de Deginnen Sokak'ta da bir tiirbesi

bulunmaktadir. Erdenk'in gali^masmdan' tiirberdn iistiiniin ^ati ile ortiilii

oldugunu, yola bakan bir penceresi ve kapisi bulundugunu anliyoruz.

Tiirbenin igindeki biiyiik sanduka ye§il kadife ortii ile kaplidir.

Duvarlannda seccade ve Yunus'un sozlerinin yer aldigi levhalar asilidir.

Burasi daha onceleri Garip Tekke adi ile amlan bir turbeymi§. Fakat

kiikiirt i§letmelerinde mijhendis olan bir bayan, riiyasmda Yunus Emre'nin

kendisine, tiirbesinin burasi oldugunu s6ylemi§. Bu bayan tiirbeyi restore

ettirdikten sonra Garip Tekke olan tiirbe kitabesini Yunus Emre tiirbesi

olarak degi§tirmi§.Tiirbeye her tiirlii dilek igin gelinir, dua edilir ve adak

adanirmi§. Adak olarak da kiigiikba^ hayvan, para, rrnan yakma ile tekke

a§i denen bir a§ adanimii§. Tekke a§i ^evredeki ^ocuklara ve yoldan

gegenlere ikram edilirmi§.Tiirbenin gevresinin terrdz olmasi hakkinda bir

rivayet de §udur. Eskiden tiirbenin kar§isinda bir 9e§me vamu§. Bu

9e§meden miibarek gecelerde tiirbeden gikan bir dede abdest alir ve

tiirbeye girermi§. Bu ge^menin yanma bir hayvan baglandiginda veya

'age
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pislik atildiginda bunlan yapanlar zarar gorumiu§. Bu yiizden gevre

halkinin temizlige onem verdikleri anlatihr.

Aydogmu§ kasabasmda bulunan ve Akdag olarak da bilinen

Cebeli Sultan Daginda medfUn bulunan Cebeli Sultan'in Anadolu'nun

fethinde du§mana kar§i kahramanca garpi^an komutanm barsaklan

eteklerinde yarali halde Akdag'in zirvesine kadar geldigine inamlir.

Anlatildigma gore, go^erlerden bir kadmin onu bu halde gorerek ?iglik

atmasiyla Sultan'in sim a^iga gikar ve oldugu yerde oliir. Mayis ayinda

halkin mezann bulundugu doruga gikarak dua ve niyazlarda bulundugu

anlatilir'

.

Senirkent Evliyalari

Hamitogullari doneminde Senirkent ovasma yerle§en a§iretler,

rivayete gore 9-14 oba te§kil ediyordu". Bu siralarda Hacibekta§ Veli

haUfelerinden §eyh Ahmet Veli, bugiinkii §eyhler Tekkesinin bulundugu

yere dergahim kurarak, ovada yerle§nii§ olan a§iretlere islam dininin

esaslanni telkin etmeye ba§lar. Buradaki halk Miisliiman olmakla beraber

devamli gog halinde olduklan igin mektep ve medrese goremediklerinden

islamiyet hakkinda esasli bilgilere sahip degillerdir. Tekke'nin etrafinda

once tekke Mzmetlilerinin evleri yer almi§, daha sonra bu Veli'nin manevi

cazibesine kapilarak, havasimn da iyi olmasi sebebiyle ovadan gelip

' GODE Halil Altay, Isparta Efsaneleri Uzerine Bir Ara§tirma, Doktora

Tezi, Sel^ukUni., Konya, 2002

^ www.kenthaber.com
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buraya yerle§enlerle altmi§ haneli §eyhler Mahallesi te§ekkul etmi§tir.

Bolgenin Osmanlilara katilmasmdan sonra (1383) I. Miirad Karaman

seferini muteakip 1387'de yeni ilhak edilen topraklan tefti§ ederken

Senirkent'ten de ge^er. Bu arada kendisini kar§ilayan ahali arasmda

bulionan §eyh Ahmet Veli'ye, tekkenin koyun siiriisu ile yine tekkeye ait

I§iklar Mevkiindeki 400 donum araziyi o§urden muaf olmak iizere

tekkeye vakfedilmesini kabul eder.Daha sonra Bursa'ya d6nu§unde bu

hususa dair bir ferman gonderir. Beyazit (1389-1403) Konya'dan

Antalya'ya giderken Senirkent'in iki km. dogusundaki Elperek bolgesine

yerle§en Elperek Mustafa Dede'nin Senirkent'e gelip in§a ettigi Orta

Cami'ye (Elperekzade Camii'ne) 170 doniim tarla, 10 doniim bag ve

bugiinkii garajm oldugu yerdeki Harman yerinin vakfedilmesini irade

buyurur. Bu suretle 1. Murad'm son yiUannda (1387) §eyh Ahmet Veli

Sultan tarafmdan §eyhler Mahallesi ve birkag yil sonra da Yildinm

Bayezit Han'm ilk saltanat yillannda (1390) Elperek Mustala Dede

tarafmdan Orta Mahalle kurulmu§ olur. Yine civardaki a§iretlerden Hidir

(^elebi Dede 16. yiizyilda Akkegili tarafmdan gelerek Pazar ve Hidir

(l^elebi Mahallelerinin oldugu mmtikaya yerle§ir. Ustii toprak dam ile

ortiilii Hidir (^^elebi Camii (Pazar Camii) onun tarafindan in§a ettirilmi§tir.

Toprak damli bu eski caminin yerine yapilan bugiinkii cami ise eskisi

yikilarak 1900-1911 yiUan arasmda biitiin kasaba halkimn seferber

olmasi ile yeniden yapilir Onceleri Karaaslan taraflarma yerle§ini§ olan

Turgut Dede ise, 17. nci yiizyil ortalarmda Turgutlar Mahallesini

kurmu§tur. Senirkent'in gekirdegini bu dort ana mahalle te§kil etmektedir.

Bugiin sayisi 16'yi bulan diger mahalleler ise bu eski mahallelerin

biiyiiyerek boliinmesinden meydana gelir. 1901 yilmda yaymlanan Konya

Vilayet Salnamesinde kayitli Hamidabad Sancagi Uluborlu Kazasma
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bagli bir nahiye olan Senirkent'te 5.430 olan nufus 2000 yilinda 13.680

olmu§tur'. 1901 yilinda 16 mektepte 600erkektalebe 315 kiz talebeile 7

medresede 21 mudeiris ve 298 talebe mevcuttur. Senirkent,16 Haziran

1952 tarihinde ilge olmu§tur.

Yasin Erdenk gali^masinda^ Ah Ali Dede'nin turbesinin ilgenin

§eyhler Mahallesinde evler arasinda yer alan bakimsiz bir tiirbe oldugunu

yazar. Eskiden bir evin altinda bulunan mezara bu evin yikilmasiyla

mahalle sakinlerinin imkanlariyla halihazirdaki tiirbe yapilmi§tir.

Tiirbenin iginde bir sanduka, sandukanin iistiinde ye§il bir ortii

bulionmaktadir. Tiirbenin iizeri betondur. Ah Ali Dede'ye gelen

ziyaretgiler diH ederlemii§. Giiniimijzde pek adak yapilmamaktaymi§.

'Ah Ali Dede' adinin, bir anamn §ehit oglunu dedeye sordugu zaman

dedenin cevap verememesinin iiziintiisii ile aglayarak derin bir 'Ah' gekip

niyaz etmesinden dolayi kondugu rivayet edilir.

Belde giri§inin dogusimdaki Urkebek olarak bilinen tepede yatan

erenlere 'Ahdibek Erenler' ismi verilmi§tir. Bu yatirlarda Veli Baba'mn

oglu Hiiseyin (^elebi ve miiridi San Kamber yatmaktadir. Hiiseyin (^elebi,

Veli Baba'dan sonra vakfiru devralmi§, tekkede ibadetle me§gul olarak

hayatim tamamlami^tir. Oliince dedelerird yukaridan gorebilmek igin bu

tepeye gomiilmek ister. Vasiyeti icabi oliince Urkebek tepesine defnedilir.

Ahdibek Erenler'e Hidirellez giinii ziyaret yapilmakta olup, kabir bu

yoniiyle farkli uygulamalara sahiptir.

' KARAER Ibrahim , Senirkent'in 100 Yillik Tarihi (1900-2000)

^ ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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Ayazmana Dede olarak bilinen Zekeriya Sdtan'in turbesi ilgenin

Yassioren yolu uzerinde Ayazmana adi verilen mesirelikte yer alir.

Turbeye gevre koylerden birgok ziyaretgi gelir. Ozellikle i§ arayanlar ve

hastalanna §iia arayanlann ba§vurdugu tiirbede adak olarak mevlit okutur

ve yemek verilir. Yemekler genelde pilav ve irmik helvasi olur.

Erdenk Be§ir Dede'nin tiirbesinin il^enin §eyhler Mahallesinde

^evreye hakim bir tepede bulundugunu kaydeder. Geni§ avlulu tiirbenin

yaninda bir mutfak, diH edilmesi, hatim indirilmesi, mevlit okunmasi ve

namaz kilinmasi igin geni§ bir mescit vardir. Ayrica tiirbenin yarunda

ziyaretgilerin abdest alabilmesi igin bir ge^me mevcuttur. Tijrbenin iistii

beton kubbelerle kapalidir. Tiirbenin igersinde bir sanduka ve onun

iizerinde de ye§il bir ortii ile Be§ir Dede'nin ba§ucuna asilmi§ olan Mr

Tiirk Bayragi dikkat gekmektedir. Be§ir Dede'nin 14.yiizyilda ya§adigi

samlmaktadir. Halk arasmda Be§ir Dede'nin bir sava§ sirasmda §ehit

oldugu rivayeti yaygindir. (^evre sakinleri onuriiyalannda Battal Gazi'nin

ordusunda bir nefer olarak gordiilderini anlatir. Be§ir Dede'yi gelin

olacak kizlar, hacca gitmek isteyenler, evlerinde bolluk ve bereket

isteyenlerle her tiirlii sikintisi olanlar ziyaret eder. Ziyaretten sonra iiq

ihlas ve bir Fatiha okunarak dua edilir. Adak olarak da kiigiikba§

hayvanlar, seccade, mutfak e§yasi adanir. Her yil a§ure aymda adagi

olanlar adaklanm belli bir gxinde kesmektedir. 20-30 kiigiikba^ hayvan

kesildigi soylenir. Ayrica diizenlenen pilav giiniinde Be§ir Dede adina

mevlit okutulior. Mevlit sonunda dinleyicilere tatli ikram edilir.

Be§ir Dede'ye ait bir^ok keramet anlatilmaktadir. Ozellikle

tiirbenin gevresinde evlerin iginde gezdigi ve evlerin bereketlerinin sebebi

oldugu gevre sakinlerinin ortak g6rii§iidiir. Vaktiyle Be§ir Dede'nin
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tiirbesinin yanina bir ev yapilir. Ev sahibi dikkatsizlik sonucu evin

temelini turbeye kaydirir. Bunun iizerine Be§ir Dede Senirkent'te gorevli

bir tapu gorevli sinin ruyasina iist iiste birkag giin girerek kabrinin

iistiindeki temelin kaldinknasim ister. Bunun iizerine yapilan olgiimlerde

getpekten de evin temelinin tiirbe arazisine girdigi goriiliir. Temel tiirbe

arazisinden kaldinlir. Bu olayin anlatildigi ev bugiin yikilim^tir.

Erdenk ^ali^masmda' §eyh Dagistanli Haci Mustafa Dede'nin

tiirbesinin il^enin giri§inde yer alan Istiklal Mahallesindeki Dagistanli

Camii'ne bili§ik oldugunu kaydeder. §eyh Dagistanli'mn buraya

Dagistan'dan go? ederek geldigi ve burada bir tekke kurarak talebeler

yeli§tirdigi anlatilir. Tiirbesinin ^evresinde bugiin torunlan meskundur.

Tiirbede §eyh Dagistanli Haci Mustafa Efendi'nin kabrinden ba§ka aile

iiyelerine ait dort tane daha kabir bulunmaktadir. Tiirbedeki sandukalann

iizeri ye§il kadife ortiilerle ortiilmii^tiir. Buraya ziyaret^ilerin genelde

cuma giinleri geldigi, dualar yaptiklari belirtilmektedir. Ziyaretgiler adak

olarak hatim, Yasin-i §erif, mevlit, kiigiikba? hayvan ve a§ adi verilen

pilav adarlarmi§.

Mahalle muhtarlan ve ileri gelenleri tarafindan Muharrem ayi

ifersinde geleneksel olarak diizenlenen A§ure Giinleri kapsaminda Be§ir

Dede ve Dagistanli Dede tiirbelerinde a§ dokiiliir. Agik havada verilen

yemege il^e halkimn ragbet ettigi goriiliir.

Erdenk gali^masmda^ Erenler Dede'nin tiirbesinin Yukan

Mahallede il^eninbitip agaglik alanm ba§ladigi ve ilgeye hakim olan
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Erenler Daginin yamacinda oldugunu yazar. Uzeri gatili olan turbenin

ifinde bir sanduka bulunmaktadir. Sandukamn iizerinde onlatx;a yazma,

havlio, seccade ve adak paralan vardir. Turbenin oniinde diger turbelerden

farkli olarak ku§lann su igmesi igin suluk bulimur. Tiirbe ozellikle

kadinlann ziyaret ettigi bir yerdir. Evlenme ^agina giren gen? kizlar

bahtlanmn a^ik olmasi igin tiirbeye gelir ve adak adarlar. Adaklar genelde

sanduka iistiinde konulan tiilbent ve yazmadir. Tiirbeye geng kizlarin

yaninda askere gidecek gentler dua edip sag salim donmeleri igin

tiirbedeki sandukalann iistiine havlu koymaktadirlar. (^evre iialki bu

tiirbenin gok eski olduguna ve i9inde Allah'in sevgili bir kulu yattigma

inanir.

Mehmet Ersal gali^masinda', Veli Baba Menakibnamesi'ndeki

§ecereye gore Gelincik Ana ismiyle bilinen Fatma Baci'mn, Veli

Baba'nm ninesi oldugimu yazar. Veli Baba'nin dedesi, Yalmcak

Baba'dan izin alarak Horasan iline gider. Abdiilvahit'in kizi Fatma ile

evlenir. Gelincik Ana dagi olarak bilinen, Seniricent'e bagli Garip

koyiiniin iizerinde Barla Dagi'mn tepesindeki yaylaya her yil ^ikmaktadir.

Gelincik Ana, her yil yayladan inerken yaktigi ate§in kozlerini gomer,

ertesi yil geldiginde gomdiigii yeri e§eleyerek ate§ini yakarmi?. Bir

deiasmda yaylaya yanlannda misafirle ^ikarlar. Misaflr, yaylaya ^ikinca

ate§ yakmaya gali^ir. Gelincik Ana, 'ben gegen sene ate§i g6mmii§tiim.

Git oraya e§ele ate§i yak', der. Misafir bu sozlere inanmaz, hatta giiler.

Gelincik Ana, kizarak gegen sene gomdiigii yeri e§eleyerek kozii gikarir.

Hatta ucu yanmalcta olan bir dali dagdan a§agiya firlatir. Dal, Giireme

' ERSAL Mehmet, Isparta Ili Senirkent tlgesi Ulugbey Beldesinde

Alevilik, Yiiksek Lisans Tezi, Celal Bayar Uni., Manisa, 2005
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koyiinde bulunan bir palamii agacimn tepesine du§erek yakar. Bunu

goren misafir Gelincik Ana'mn elini operek af diler. Gelincik Ana,

oldiigunde bu yaylaya defnedilmek ister. Vasiyeti geregi oliince buraya

gomerler. Dagin ismi de Gelincik Dagi kalir. Burada bir yalir

bulunmaktadir. Yaylaya gikanlar tarafindan ziyaret edilip kurbanlar

kesilir.

Ersal 9ali§masinda' il^eye bagli Ulugbey kasabasmdaki Hasan

Dede'nin kabrinin Eski Senirkent yolu olarak kullanilan (^ay yolu isimli

yolda bulundugunu kaydeder. Halk tarafindan bu kabir de Gozcii olarak

bilinir. Hasan Dede'nin kabir yeri koy halki tarafindan bilinmekle birlikte,

ifay kenannda oldugu i^in mezar bir ta§ yigini halindedir. Anlatildigina

gore, koy gobanlanndan biri koyunlanm otlatmak igin koyden gece

aynlir. Hasan Dede'nin kabrinin yanmdan ge^erken, "bu nasil mezar,

bildigin ta§ yigini, boyle tort mort mezar olur mu ?", diye soylenir. Biraz

dolamr. Koye geri donerken oniine uzun boylu, yaki§ikli, sakalli bir adam

gikip, "Bak bakalim. Benim nerem tort mort", der. (^oban, korkudan

orada bayilir. Sabah koyunlar eve gelir Ama goban yoktur. Yakmlan

hemen aramaya giderler. (^obani bulunca ayiltip sorarlar. O da, olanlan

anlatir.

Gegmi^ yiUarda mezarm gevresinde bulunan agaglara gaput ve bez

asilirken bugiin bu adet kaybolmu§tur. Hasan Dede'nin kotiiluklere kar§i

koruyuculugunu, halk §6yle anlatir. Hasan Dede'nin evi il^enin

di§indaymi§. Evinin yakinmda da yalniz ya§ayan bir dul kadm varmi§.

Bazi kotii niyediler bu kadina zarar vermek istemi§ler. Giindiiz evin
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etrafim incelemi§ler. Gece gelir kadina kotuliik yapanz diye du§unmu§ler.

Giinduz harabe §eklinde olan ev gece geldiklerinde sanki bir kale §ekline

burunmu§. Ne kadar ugra§mi§larsa da kapiyi agamami^lar. Ertesi giin

tekrar geldiklerinde Hasan Dede bunlan bir giizel d6vmii§. Fakat

erkeklerin goziine o dul kadm olarak g6ziikmii§. Bunun iizerine bir daha o

kadina yakla^maim^lar. Hasan Dede'nin kabri bugiin bir dua yeri olarak

halkin ziyaret ettigi bir yerdir.

Ersal 9ali§masinda' Ulugbey kasabasmdaki Hidir Baba ve oglu

Miirsel Pehlivan'in Veli Baba'nm miiridleri oldugunu yazar. Kabirleri

Erenler Mevkii olarak bilinen Koru Dagma gikan yolda Siimbiil Arab 'in

kabrinin yukarisindadir. Veli Baba'nm menkibeleri arasinda Miirsel

Pehlivan'i iyile§tirme hadisesi yaygm olarak bilinir. Halk tarafindan bu

iki kabir de "Gozcii" olarak kabul edilir. Koru Yaylasi'na ^ikanlar

tarafindan ziyaret edilirler.

Erdenk gali^masmda^ Ibrahim Dorum Dede'nin kabrinin il^ede

Orta Mahalle Kolaylar Sokak'ta Ali Ihsan Topaloglu'nun evirdn altinda

ve sadece gevre sakinlerinin bildigi bir mezar oldugunu yazar. Mezar evin

temel hizasmda yapilmi§, mahzen bir yerdedir. Uzerinde kerpigten bir

sanduka bulunur. Bu mezann ev yapiknadan once burada bulundugu,

iginde erenlerden bir kimse oldugu inane lyla kaldirilmayip evin altinda

birakildigi soylenir. Ev sahibi ve mahalle sakinlerinin Domm Dede i$in

yilda birkag defa mevlit okuttuklan, mevlit yemeginde de Ibrahim Dorum

Dede'yi, "Kep^eni al da yemegimize buyur gel!", diye davet ettikleri ve
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yemeklerin bu §ekilde bereketinin arttigi anlatilir. Dedenin en buyiik

kerametini 13 Temmuz 1995 yilmdaki sel felaketinde gosterdigini ev

sahibi belirtmektedir. Evin kerpigten yapilmi§ oldugu halde sel

felaketinde iistlerindeki, yanlanndaki ve aldanndaki evlerin hepsinin

yikildigi veya zarar gordugiinu kendi evlerinin hasar gomiedigini ilade

ederler. Hatta sel sulanyla evlerinin kapisi sokiiliir, gamur igeri

girecekken bir giig tarafindan kapi avluda set vazifesi g6nnii§tiir. Ev

yikim ekipleri tarafindan yikilmak istenince de makinelerin gali^madigi

ev sahibi tarafindan anlatilir.

Kara Dede'nin kabri ilgede Devlet Hastanesinin bahge duvanmn

dibinde bulunmaktadir. Mezann hemen yaninda biiyiik bir ginar agaci

vaidir. iki ucunda memierden mezar ta§lan bulunan. mezann yola bakan

kismi oyularak bir mumluk yapilmi§tir. Mezar yol kenannda oldugu igin

geUp gegen insanlar birer Fatiha okuyarak dua etmektedirler. Ziyaretgiler

buraya gocuk sahibi olmak igin ve hasta yakinlari hastalarinm iyi olmasi

igin dua ederler ve adak adarlarmi§. Eskiden mezann ba§inda adak sahibi

horoz ve tavugunu keser ve bununla yapfigi pilavi yoldan gegenlere

dagitirmi§. Bugiin bu uygulamamn kalkmi§ oldugu goriiliir.

Erdenk' Senirkent'e bagli Ulugbey Kasabasimn giri§inde sag

tarafta bulunan iistii kubbeli etrafi agik, kenarlan demir pannaldiklarla

kapli olan tiirbenin Karacaahmet ve Ak^emseddin'e ait oldugunu yazar.

Mermerden yapilmi§ olan mezarlann ba§indaki mezar ta§lannda e§arplar

ve renkli kuma§lar baglidir. Tijrbenin belli bir adak giinii yoktur. Ama

Kurban Bayrami iginde halk tarafindan mutlaka ziyaret edildigi soylenir.
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Dilekte bulionanlar turbenin etrafindaki parmakliklara gaput baglarlarmi§.

Ersal ise bolge halki tarafmdan Igdecik Erenleri diye adlandinlan bu

zatlann 'gozcii' olarak bilindiklerini ve Veli Baba'nm muridleri oldugunu

yazar'

.

Mustafa Dede'nin turbesi ilgedeki Pazar Mahallesinde yol

seviyesinden bir metre a§agida ustii beton bir damla kapatilmi§ bir

tiirbedir. t^inde iizeri seccadelerle 6rtulmu§ bir sandioka ve yanmda bir

ki§inin namaz kilabilecegi kadar bir bo§luk bulunmaktadir. Insanlar

burayi her tiirlii dilek ve dua igin ziyaret etmektedir. Pi§i, pilav, §eker

adaklari gevre halkina dagililirmi§. Mustafa Dede'nin kim oldugu

hakkinda bir kaynak veya bilgi yoktur. Mustafa Dede'nin en biiyiik

kerametinin 1995 yilinda meydana gelen sel felaketinde goriildiigii ve o

giinden sonra ziyareliji sayisinm artmi§ oldugu kabul edilir. Sel oniine

gelen evleri yikip gegerken biiyiik bir kaya par^asi (bugiin hala tiirbenin

yamndadir) iist taraftaki birgok eve zarar verdikten sonra Mustafa

Dede'nin tiirbesinin yamnda tiirbeye zarar vermeden durmu§tur. Birgok

moloz, kayanin durmasiyla a§agilara inememi§ ve gevreye zarar

verememi§tir. Bu kayanin durmasini tiirbe gevresindeki insanlar Mustafa

Dede'nin bir kerameti olarak gormektedir.

Erdenk gali§masinda" Polat Dede'nin tiirbesinin ilgeye bagli

Gencali koyiinde bdundugunu yazar. Tiirbe ^evre halkimn ve di§andan

gelen bir^ok ziyaret^inin ozellikle ^ocugu olmayanlar ve erkek gocuk

sahibi olmak isteyenlerin ugrak yeridir. Ziyaret edenler dualanm ettikten
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sonra, adak olarak da bir ile yedi arasinda kiigukba^ hayvan adagi

yaparlar. Erkek ^ocugu olup da Polat isnini koymayanlann gocuklanmn

ya§amayacagi inanci hakimdir.

Ersal gali^masinda', Veli Baba Menakibnamesi'ndeki Siimbiil

Arap'm Veli Baba'nm Dedesi Veliyiddin Gazi'nin muridi oldugunu

yazar. Kabri ilgeye bagli Ulugbey beldesinin kuzeyindeki Koru dagi

olarak bilinen tepededir. "Siimbul Arap, tekkenin odun ihtiyacim

gidermek igin her giin eskiden omian olan Koru tepesine ^ikarak odun

kesip sirtina baglar ve tekkeye getirirmi§. Bir giin yine oduna gikar.

Odunlan kesip sirtina yiikleyerek tekkeye inmeye ba§lar. Yorulur

dinlenmek igin biraz oturur. Veliyyiddin Gazi de, bu sirada dervi§lerine

ders vermektedir. O anda, Allah'in emriyle Azrail gelerek Veliyyiddin

Gazi'ye dervi§lerinden birinin canini feda etmesini soyler. Veliyiddin

Gazi de, "burada olanlann canini alma di§anda varsa onun canini al",

diyerek Azrail'i gonderir. Azrail, dinlenmekte olan Sumbul Arap'i bulur

ve durumu anlatir. O da, Allah'in emri ba§imin iistijne diyerek kabul eder.

Elindeki nacagi yere vurarak palamuttan yapilmi§ sapim koyiin iistiinden

savurur. Bir taraftan da Veliyyiddin Gazi'ye beni buraya defnet, diye

baginr. Veliyiddin Gazi ve tekkedekiler hemen durumu fark edip gelirler

vasiyeti iizerine oldugu yere defiiederler. Savurdugu palamut sapi ise

beldenin altmda yere saplanir ve palamut agaci olur. Bu agag bugiin de

varligitu siirdiirmektedir. Bu mevkie halk tarafindan "Palamut dibi"

denmektedir. Veliyiddin Gazi'nin, bu olaydan dolayi biiyiik iiziintii

duyarak §u §iiri yazdigi soylenir.
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Yemen ellerinden seni getirdim

Kah elimde kah kolumda goturdum

On iki aym birisinde yitirdim

Yas edem aglayam siimbulum sana

Ewel bahar be§ aylannda geldim

Dedelerin senin ne olcan bildin

Oniki ayin birisinde ne oldun

Yas edem aglayam siimbiiliim sana

Dedelerin seni koydu hakile

Ansizm ugratti ecel okuna

Anan yoktur kiz karde§in gekine

Yas edem aglayam siimbiiliim sana

Dedelerin seni severdi candan

Acilann gikmaz oldu ya benden

Hayallerin gelmez oldu yabandan

Nedeyim aglayayim siimbiiliim sana

Dedelerin sana kiyabaktilar

Gozlerinden kanli ya§lar dokttiler

Kudretinden sana mumlar yaktilar

Nedeyimde aglayayim sumbiiliim sana

Sersemmiydin ne gezerdin orada

ism in okunurdu her dem burada

Cennet mekancigm olsim orada

Nedeyim de aglayayim siimbiiliim sana

Garip Abdal biikiildiimii belimiz

Hep oraya vanr yolumuz

Horasanli deden kaldi yalniz
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Nedeyeyim de aglayayim sumbulum sana

Erdenk gali^masmda' §eyh Ahmet Sultan'in turbesinin ilgedeki

§eyh Ahmet Turan Camii altinda bulundugunu yazar. Turbenin iginde

Ball Sultan isminde birine ait bir mezar daha vardir. Turbenin biitiin

duvarlan yazi ile kapli olup Latin harfleri ile yazilmi§ 12 imam, Kerbela

§ehitlerinin isimleri ve bazi dua levhalari asilidir. Tiirbenin iginde belli

giinlerde yakilan §amdanlar bulunur. Tiirbe kitabesinde §eyh Ahmet

Sultan'm Haci Bekta§i Veli'nin 17. Halifesi oldugu ve Murat

Hiidavendigar zamaninda ya§adigi belirtilmektedir. Tiirbeye gocugu

olmayanlar gelir ve diinyaya gelecek gocuklan erkek olursa admi Ahmet

koyarlar. Aynca dua edenler tiirbenin kapisindan igeriye para atarak da

adaklarini yapmaktadir. §eyh Ahmet Sultan' la ilgili anlatilan bir rivayet

§6yledir. Sultan Murad Hiidavendigar Senirkent'e geldigi zaman biitiin

halk onu kar§ilar. Ama §eyh Ahmet Sultan onu kar§ilamaya gitmez ve

kai^idaki bayirda hayvanlanm otlatmaya devam eder. Bunu goren Sultan

ofkelenerek,

-Sen niye gelmedin!, diye sorar.

§eyh Ahmet, "Sen buraya gel" diye kar§ilik verir. Bu kai^ilikli konu§ma

ii? kere devam eder. Sonunda §eyh Ahmet Sultan, "Geliyorum Sultanim",

diyerek kalkar, joiriimeye ba§lar. Yiiriimesiyle birlikte dag ta§ da

hareketlenir ve onlar da gelmeye ba§lar. Sultan bakar, olacak gibi degil.

"Dur ben geliyorum", der. Onun biiyiik bir zat oldugunu anlayarak

mezann oldugu araziyi vakif arazisi olarak ona verir.

Tiirbenin be§ m. joikansmda Kutup Ibrahim Dede ve Sefer Dede

isimleri verilen §eyh Ahmet Sultan'm iki ogrencisinin mezan buliman bir
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tiirbe daha bulunmaktadir. Bu turbe de §eyh Ahmet Sultan igin gelenler

tarafmdan ziyaret edilmektedir.

Ersal gali^masmda', Veil Baba Menakibnamesindeki §ecereye gore

Uzun Er'in Veil Baba'mn 6. gobek dedesi oldugunu yazar. Ismi All

Seyyit'tir. Menakibnamede Haci Bekta§ Veli'yi ir§ad ettigi belirtilen

§ahsiyettir. Bedri Noyan'm tespitine gore ise Haci Bekta§'ta ir§ad olup

geUr ve Bekta§i tekkesini kurarak ir§ada ba§lar. Kabri, Ulugbey'in

balisinda buliman Kiiguk Kabaca'ya giden eski toprak yoldadir. Belde

halki tarafinda Kurugay olarak bilinen mevkide medfUndiir. Menkibeye

gore boyu gok uzun oldugu igin Uzun Er ismi verilmi§tir. Bugiinku kabri

1985 yilmda Mustafa Karatiirk'iin Eski Eserleri Koruma Demegi

Ba§kanligi zamamnda yapilan kabirdir Kabrin uzunlugu 10 metreye

yakindir. Yoldan gegen belde halki tarafmdan ziyaret edilir ve dua

okunur. Menkibevi hayati §6yledir. "Ogullari Giil Battal ve Hiiseyin Gazi

ile Orhan Gazi devrinde sava§lara i§tirak eder. Orhan Gazi'nin oglu

Siileyman §ah ile Gelibolu'nun fethine katilir. Ogullan sava§ta §ehit

dii§erler. Siileyman §ah, Gelibolu'da bogazin nasil gegilecegini

ke§fedemez. Uzun Er'e fikir sorar. O da, "Sal yapalim ge^elim", diye

cevap verir. Siileyman §ah, salm ne oldugimu bilmedigi i^in izah ettirir.

Sallar yapilarak 1354 yilimn 10 Mart giinii bogaz sallarla ge^ilir.

Siileyman §ah, sal iizerinde bogazi gegerken keyfe gelerek Uzun Er'e bir

§iir okumasmi soyler. O da §u §iiri okur

.

Akdenizi gegmi^iz bir bir iki Sal ile

Himmet §ahi Merdan gayiptan irsal eyle
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Oldu hizim salirmz taht-i Suleymanimiz

Gozlerimiz agmi^iz Ahsen-i amel ile

Siileyman §ah §iiri gok begenir. Hediyeler vererek Uzun Er'i

memleketine gonderir. Bir giin Uluborlu'dan kojoine donerken bugiinku

gomiilu oldugu yerde hastalanarak vefat eder. Vasiyeti iizerine bioraya

defiiedilir."

Erdenk ^ali^masmda', Uzun Er'in mezarini Battal Gazi'nin

Eski§ehir'deki mezanmn devasa boyijtlanyla kar§ila§tirarak yol tarafinda

1,5 m. kadar yiiksekte oldugunu yazar. Bugiin koyiin onemli ziyaret

yerlerindendir. Insanlar burada dua ederler. Bazi adak sahiplerinin

mezann duvanna ta§ koyarak adak adadiklan anlatilir. Bir rivayete gore

de kasabatiin dort tarafinda Uzun Er'in silah arkada§lannin mezan

bulunmaktadir.

XVI.-XVn.yiizyillarda ya§ami§ olan Veli Baba Sultan'a ait olan

tiirbe ilgenin 3 km. kuzeyindeki Ulugbey'de bulunur. Sultan IV.Murad'm

komutanlanndan Mustafa Zor Pa§a Bagdat seferi igin asker toplamaya

fiktigmda Ulugbey'den de ge^er. Veli Baba, Mustafa Pa§a ve askerlerine

yatdim eder, ikramlarda bulunur. Bumm iizerine Mustafa Zor Pa§a, Veli

Baba ile g6rii§tiigii yere bir cami ve yanma da bir mezarlik yaplmasini

ister. Tiirbenin yapimi, Mustafa Zor Pa^a'nm 1622'de Bagdat Kalesi

oniinde olmesi iizerine yarida kalir. 1858 yilinda Ramazan bin Halil isimli

bir ki§i tarafindan tamamlanan tiirbeye Veli Baba Tiirbesi ismi verilir.

Tiirbe igerisinde Veli Baba 'tun ailesi gomiiliidiir. Mehmet Ersal'm
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gali^masindan' ogrendigimize gore, hakkinda kaleme alinmi§ olan

Menakibname'de^ Veli Baba'nm atalanmn Abbasi halifesi tarafmdan

bolgenin fethi igin gonderildigi yazilidir. 1223'te Seyyid Hasan Gazi o

giinku adiyla Ilkara isimli Ulugbey'i fethedip (^anli kiliseyi yikar ve

burada dergah ve camisini yapar. Veli Baba'nm atalari Malatya'dan

buraya go? etmi§lerdir. Kol olarak Hz. Hiiseyin'e baglanmi§ olsa da

Malatya taraflarindan bu bolgelere go? etmi§, Anadolu'ya ilk gelen Arap

gazilerinden ya da Tiirk ^gleri ile Anadolu'ya ta§inmi§ Yesevi tarikatine

mensup bir aileden olmalan muhtemeldir.

Menakibnameye gore, Veli Baba'nm amcazadesi olan Cafer,

Budape^te'de medfun olan ve tiirbesi bulunan "Giil Baba"dir. §ecere Veli

Baba Sultan ile Eski§ehir Seyitgazi ilgesinde medfun ve kiilliyesi bulunan

Seyyid Battal Gazi'nin atalanmn karde§ oldugunu gosterir. Babasi vefat

ettigi i^in dedesi Veliyyiddin Gazi tarafindan yeti§tirilen Veli Baba 1542-

1550 yillan arasmda diinyaya gelir. Dedesinin yerine dergahm ba§ma

geger. Tekkede miiridleri ve gocuklan ile hayatini siirduriir. Menakiba

gore hayatimn bir kisrmni ibadetle me§gul olarak bugijn hala mevcut olan

gilehanesinde ge^imii^tir Veli Baba 1647 tarihinde vefat eder. Veli

Baba'mn dedelerinden Uzun Er Haci Bekta§'tan hilafet alarak Ulugbey'e

doniip Bekta§i tarikati icabmca ir§ada sojomur. Veli Baba Sultan Ocagi,

Uzun Er'den itibaren bir Bekta§i zaviyesi olarak gorev yapar.
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^ Muhtemelen Menakib Veli Baba'nm dedesi Seyyid Veliyjoid'din

Gazi 'ye ait olup, Arap^a olarak yazilmi§ fakat Veli Baba tarafmdan

Tiirkyeye gevrilmi^tir.
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Erdenk gali^masmda', Veli Baba Sultan'in turbesinin kasabamn

ortasmda bulimdugunu ve kasaba halki ile gevreden gelenlerin onemli

ziyaretgahlanndan biri oldugunu yazar. Burasi ozellikle Alevi inancma

bagli halkimizin ziyaret ettigi bir merkezdir. Turkiye'nin birgok yerinden

ziyaretgilerin geldigi anlatilir. Tiirbe, cami ve vakfiyesi kasabamn

merkezindedir. Tiirbe 90k buyuktiir. Turbenin iginde 8 tane mezar ve

bunlann iizerinde 8 sanduka vardir. Sandukalarm iizerine ye§il oitiiler,

e§arplar, seccadeler 6rtulmu§tur. Sandiokanm ba§ kisimlannda kirmizi ve

ye§il yazmalar dikkat gekmektedir. Tiirbede mezan bulunanlann isimleri

giineyden kuzeye §oyle siralanmi^tir. Hasan Gazi, Hiiseyin Gazi, Veli

Babanin annesi Hatice Ana, Veli Baba, E§i Fatima, Veliyiddin Gazi,

Mustafa Gazi ve Ali Gazi. Ayrica Macaristan da tiirbesi bulunan Gul

Baba'mn makami da bu tiirbede mevcuttur.

Mehmet Ersal gali^masinda^, Yalincak Baba'mn Isparta'mn

Senirkent ilgesine bagli Ulugbey'in batisindaki Araplar mezarligi olarak

bilinen mezarlikta medfun bulundugunu yazar. Veli Baba'nm 3. gobek

dedesi oldugu kabul edilen Yalmcak Baba haUc tarafmdan "Gozcii" olarak

bilinir.

Bunlardan ba§ka, Senirkent' te Zekeriya Sultan isimli bir evliyadan

soz edilir.
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Siitfiiler Evliyalari

1300 yiUannda Hamitogullan Beyligi Egirdir'de kurulana kadar

Siitguler Selguklulara baglidir. Bu 70-80 yiUik donemden giinumuze

Sel^uklu eseri olarak Sefer Aga Camisi kalmi§tir. Daha sonra Hamitoglu

Beyliginin butiin topraklan ile birlikte Osmanli egemenligine girer.

Osmanlilar zamaninda bir siire Kara Bavlu olarak da arulir. Konar

gogerlerden bir boliimu, ormanlan, otlaklan ve serin sulanyla

begendikleri yoreye siirekli yerle§irler. Yiva (Bavlu), 1478-1501 tahrir

kayitlannda nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayitlannda kaza, Katip

(^elebi'nin Cihanniimasmda ise yine kaza olarak goriilmektedir. Ancak

XIX. yiizyilin ikinci yarismda, 1867'de tekrar nahiye statiisiine indirilir.

Cumhimyetin ilk yiUannda ise BavuUu olarak adlandinlan nahiye

merkezi, bulundugu yerin daglik ve engebeli olmasi nedeniyle dag

anlamma gelen Cebel adini almi§, 1938 yilinda ise ilge yapilrm^tir.

Siitgiilere bagli ii? kasaba ve 27 koy vardir. llgenin ba§ta bagli oldugu il

olan Isparta'ya ve diger onemli merkezlere uzak olmasmin, geli§mesini

engellemi§ oldugu kabul edilir.

Erdenk'in ^ali^masindan' §eyh Muslahattin Dede'nin tiirbesinin

ilgeye bagli §eyhler Koyii giri§indeki orman deposundan 2 km. igeride

bulundugunu ogreniriz. Tiirbenin yaninda cami, ge^me ve misafirhane

vanirr. Tiirbenin iginde §eyh Muslahattin Efendi ile birlikte

akrabalanndan olan 7 ki§inin mezan bulimur. Hz.Peygamber'in amcasi

Hz. Abbas'm sojoindan geldigi ve Kanuni doneminde ya§ami§ oldugu

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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kabul edilen §eyhin tiirbesine her giin onlarca ziyaretgi gelmektedir.

Saglik rahatsizliklan olan, i§ problemleri olan ve her tiirlu isteWeri igin,

insanlar turbeye geUp dualar etmekte, Yasin-i §erif okumakta ve

kiigukba^ hayvanlar adamaktadir. §eyhin tiirbesinde bir kihg

bulionmaktadir. Bir rivayete gore bu kih^ Kibns Harbinde kaybohnu^tur.

Sava§ bittikten sonra kihg iizerinde kanlar oldugu halde tekrar yerine

gelmi§tir. Bunu gorenler §eyh Muslahattin Efendi'nin sava§a katildigina

inanmi§lardir. Bugiin tiirbeyle ilgiU butiin hizmetleri yerine getiren bir

tiirbedan vardir.

Erdenk'in ^alijmasmdan' ilgeye bagli Belence Koyii mezarliginda

bulunan tiirbenin Tekke adiyla amldigim ogreniriz. Tiirbeye her ttirlii

dilek ve kazalardan korunmak igin gidilir. Tekke adi verilen tijrbenin

i^inde buliman §ahis hakkinda higbir bilgi yoktur. Tiirbeyi ziyaret edenler

dileklerini tutup, hig arkalanna bakinadan tiirbeden uzakla§irlar. Yeni

kamyon ve araba alanlar kazalardan korunmak igin turbenin etrafindan iig

tur atip kurban kesip, etini kendileri yemeden fakirlere dagitirlarmi§.

^arkikaraagaf Evliyalari

Bociizade eserinde", "^arkikaraaga^'m kurulu§una ve eski haline

deUl olabilecek eserlerden yalniz Cami-i kebir ittihaz edilen Fatih Sultan

Mehmet Camii'nin duvanndaki ta§ta kazili yazidan, bimun da Sel^uklular
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zamaninda H. 680 (M. 1282) yilmda Giyasettin Keyhiisrev III. namina

yapildigi anla§ilmaktadir", der. "Bir harap mescitte dahi (Emir-i Kebir

Yusuf) tarafindan yapildigi, Hicri 759 Receb ayinin ba§inda (M. 1358)

in^aatm sona erdigi yazilmaktadir. Hamatn kapisimn iistiinde de Hicri 766

(M. 1365) senesi vardir. Daha sonralan tutulan adli sicillerde ve bazi

fermanlarla beratlarda kah (Karaaga? Karyesi), kah (Karaaga? Nahiyesi)

ciimleleri olduguna gore, Karaagag'm ilk kumlu§ianda koy veya nahiye

oldugu, sonradan kaza yapildigi veyahut Selguklulardan once mamur ve

biiyiik bir mahal oldugu halde sonradan harap oldugu, Selguklular

zamaninda yeniden koy halinde kuruldugu du§unulebilir."

1182 yilmda Uluborlu'nun fethinden kisa siire once Karaagag ve

havalisi Selguklu egemenligine girer. Bolgeye Tiirk Boylanndan Sagikara

a§iretinin yogun olarak yerle§tigi anla§ilmaktadir Aynca, Mogol

istilasindan kagan bir kisim Harezm Tiirklerinin de bolgeye yerle§rigi

bilinmektedir. HamitoguUan Beyligi hakimiyetine giren §arkikaraagag,

ilyas Bey zamaninda Karamanogullan tarafindan ele gegirilir. tlyas Beyin

oglu Kemaleddin Hiiseyin Bey, 1380 yilinda Osmanli Padi§ahi 1. Murad

ile yaptigi anla§ma sonucunda 80.000 altm kar§iliginda Karaa^?

bolgesini, Isparta ve havalisi ile birlikte Osmanli egemenligine birakir.

Beylikler 1402 yilindaki Ankara Sava§indan sonra Osmanli Devletinin

ifine du§tugii bunalimdan faydalanarak eski topraklanm ele gegirmi^ler,

fakat, Hamidoglu topraklan iginde kalan Karaagag ve gevresi Timur

tarafindan KaramanoguUarma verilmi§tir. (^elebi Mehmed'in 1414 yilinda

Karamanogullan iizerine tertip ettigi seferle bolge tekrar gen alinir

Osmanli idari taksimatma gore Yalva? kazasma tabi bir kasaba

huviyetindeki Karaagag, 1864 tarihinde miistakil kaza olur. Izmir' in

Yunanlilar tarafindan i§galinin Isparta'da dujoilmasinm ardmdan kurulan
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Miidafaa-i Hukuk Cemiyetleri sayesinde ^arkikaraagag'ta da tepkiler

ba§lar. Miiftii Haci Ahmet Efendi, oldukja ya§li olmasina ragmen, silaha

sanlip, ilge halkim bilinglendirmeye ve du§mana kar§i birle§tirtneye

gali^ir. Ilge halki Milli Mucadele boyunca Isparta ili ile birlikte hareket

ederek, asker para ve malzeme yardimlanyla du§mana kar§i tek viicut

olmu§lardir.

Yiiz yil oncesinin ^arkikaraaga^'indan soz ederken kasaba

yakimndaki bir su kaynagmdan, halkm burayi bir mesire yeri olarak

kullanmasmdan bahseden Bociizade, bu suyun getirilmesi igin yapilan

te§ebbuslerin sonug vermedigini kaydeder. "Halk burada yeti§en agaglan

kutsal sayarak kesmezler, kestirmezler. Ancak koprii, cami, mescit

yapimmda kuUanilmak iizere bazen agag kesilebilir. Bunun igin muftiiden

fetva alindigi goriilmu^tur. Halkin bu kutsallik anlayi§i bir kisim aga^lann

kurtulmasim saglami§ ve ormanlarm tahribini kismen 6nlemi§tir."

Erdenk gali^masmda' ^alik Dede'nin tiirbesinin ilgenin ^ariksaray

Kasabasi'nda Pinarba§i Mesireligi'nin yaninda bulundugunu yazar. (^alik

Dede'ye ziyaretgilerin her tiirlii dilek igin gittikleri fakat daha 90k

gocuklan olmayanlann ziyaret ettigi soylenir. Ziyaretgilerbiirada once iki

rekat namaz kilar, adaklanm adarlar ve Qahk Dede'nin yanmdaki agaca

gaput baglarlanni^. Miibarek giinlerde bazi adak sahipleri tarafindan

burada mian yakildigi da gorulmekteymi^.

(^alik Dede'nin ogullanyla beraber bu mevkie yerle§tigi, zamanla

burada kendine ve ogullanna saray niteliginde evler yaptirdigi, gevre koy

ve kasabalann insanlannm da bu mevkii Qaliklarin Saraylan diye tarif
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ettigi, zamanla bu kuUammin, kasabamn ismi olan (^anksaray'a

donu^tugii anlatilir.

Erdenk gah^masmda' Didecik Dede'nin kabrinin ilgeye bagli

Qariksaray'da Mehmet Ali Ergun'iin evinin yamndaki mezar oldugunu

yazar. Ozellikle dugiin sahiplerinin dugiinden iki iig gun once buraya

yemek getindikleri bir yerdir. Anlatildigina gore, bir ki§inin riiyasina giren

dede, kendisinin iki karde§i daha oldugunu soylemi§ ve karde§lerden

birinin (^ariksaray'in giri§indeki Suvar Mahallesi'nde oldugu (bugiin

burasi da bir ziyaret yeri olup adi Suvar Dede olarak gefmektedir) ve

diger karde§inin de (^anksaray'm sirtini verdigi dagda bulunan Cermet

Ta§i'nda bulundugunu soyler

Pur^uklu Dede'nin kabrinin ilgede Toprak Mahsulleri Ofisi'nin

yamndaki mezarlikta oldugu soylenir. Bir rivayete gore, bu yatir bir

zenginin riiyasma girip ona "Sen hala nasil rahat uyuyorsun. Benim

mezanm harap yikilmak iizere, sen niye bana bakmiyorsun? Eger

bakmazsan seni helak ederim", demi§. O zengin ki§i de buraya bir tiirbe

yaptirmi§. Fakat bu tiirbe sonradan yikilrm§tir Aynca bu mezarinyamnda

bir sogiit agaci varmi§. Bugiin kesilmi§ durumda, sadece kokii bulunan bu

agaca eskiden ^aput baglanimii§. Ziyaretgiler bugiin ise mezann etrafini

gevreleyen dikenli tellere gaput baglamaktadir. Aynca bazi ziyaretgilerin

sogiidiin kokiine givi gakarak adak adadiklan da goriilmektedir.

Erdenk^, Sitma Dede'nin tiirbesinin il^edeki Orta Mahalle'de

buliaidiogunu yazar. Bugiin kapatilmi§ olan tiirbe yamndaki kuyunun
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suyundan igenler ya da bu kuyuya girip gikanlarin sitma hastaligindan

kurtulduklan anlatilir. Miibarek giin ve gecelerde tiirbede mum

yakilimii§. Gunumiizde mmn yakma ortadan kalkmi§tir. Mezarm 300

veya 400 yillik olabilecegi ileri suriilur.

Bu ziyaret yerlerinden ba§ka bugiin kaybolmu§ veya az ki§inin

bildigi ziyaret yerleri de vardir.

^arkikaraagag'a 5 km. uzakliktaki Kizildag Milli Parkmda Kizildag

Yatiri adi verilen bir mezar bulunmaktadir. Bu mezann dua ve dilek yen

olarak bugiin de kullamldigi soylenmektedir.

il^ede §ehir i^i mezarligimn kaldinlmasiyla mezarlan kaybolmu§,

iki yatirdan daha soz edilmektedir. Bu yatirlar Mente§ Dede ve

Erzade'dir. Rivayete gore Mente§ Dede'rdn mezanm kaldiran bitpok i^^i

hastalanarak gali^amaz hale gelmi§lerdir.

Ismail Ozgiimii§ '^arkikaraagag Degerleri' ba§ligi ile kaleme almi§

olduguyazida' ilgedeki, Aga Kabristam'mn esasen §imdiki halinden daha

biiyiik oldugunu kaydederek zaman igindeld degi§meleri §6yle anlatir.

"En eski kisimlanna 1940'li yiUardan once zahire ve hayvan pazari (ayni

yer halen life Tanm Miidiirliigii), bir kismina da Otobiis Terminali

yapilmi§ olup buralar mevcut kabristan kadar bir alana sahiptir. Bundan

ba§ka §eyh Mente§ Mezarhgi'mn §ehre yakin boliimiine gene 1930'lu

yiUarda Sebze Pazan devammda 1950'li yiUarda hastane daha sonra Lise,

Saglik Meslek Lisesi ve SaglikOcagi yapilmi§tir. Mezarlik

' www.sakader.com
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kaldinlmi§ iken sebze pazarimn Kuzey Bati k6§esinde bugiinkii pideci

firimnin bulundugu yerde iizeri ah§ap ortulii §eyh Mente§ Hz.'nin Tiirbesi

kendi ba§ina dumiakta idi. O tiirbe de 1940'li yiUarda kaldirildi. Ayrica

AlciMar Mezarligi'nm da gokbiiyuk bir kisini kaldmlmi§ ve yerine TMO

ile il^e Jandamia Komutanligi yapilim^tir. TMO man Kuzey Bati

k6§esinde halen Purgiiklu Dede Tiirbesi durmaktadir. Bir kiigiik mezarlik

da, bugiinkii kiitiiphanenin bulundugu yerde imi§ ve yamnda kiigiik fakat,

bir ah§ap i§?iligi harikasi oldugu soylenen Zekeriya Pa§a Camii varmi§.

Cami ve mezarlik kaldirilarak yerine 1930Tu yillarda halkevi olarak

bugiinkii kiitiiphane yapilmi§. Mezarlik boliimiiniin bir kismi halkevi

binasi altmda, bir kismi da bu binanin dogusunda halen bo§ olan

alandadir."

Uluborlu Evliyalari

Bociizade eserinde', "Uluborlu'da eski eserden Dogu cihetinde

harabe halinde bir kale bulumnakta olup, kalenin iginde Hiristiyanlann

evleri, okul ve kiliseleri vardir. Kale i^i kurulu§undan beri Hiristiyan

mahallesidir", diye yazar. Yiiz yil oncesinin kalesinden, "fakat, liizum

goriildiikge kale yikilip ta§lari alma alina kapisi, burglari ve duvarlan

kalmami§tir. Bu kalenin ne zaman ve kimler tarafindan yapildigi maliim

degilse de, Cenevizler (Bizanslilar) zamamndan kalma oldugu ve

' Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§undan Bugiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayim, Istanbul, 1983
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Sel^ukMar tarafmdan zaptmdan soma tamir ve tevsi edildigi rivayet

edilmektedir. Halk arasmda, bu kalenin Seyid Battal Gazi tarafindan

zaptolundugu, daha ewel Hz. Ali'nin sahabelerle birlikte buraya gelip

islamligi yaymaya gali^tigi soylenir.", diye bahseder. "Hatta Buyiik

Kabaca koyiinden Tatarli'ya giden yol iizerinde, Hz. Ali'nin iki elinin

izleri bulundugu iddia edilen bir ta§ vardir. Giiya, Hz. Ali, yollan oniinde

bulionan bu ta§i alarak yolun yanina atmi§ ve ellerinin izi ta§ta kalmi§tir.

Keza, Kapidagi'ndaki 'Dipsiz Obruk' denilen kuyuya Battal Gazi'nin

hapsedildigi de rivayet olionur."

Anlatildigina gore, Konya'da hiikum siiren 1. Alaaddin Keykubad

zamamnda Selguklu askerierinin Senirkent cihetinden gelerek, §ehri istila

etmek istedikleri, fakat daglik oldtigundan ba§aramadiklan bir sirada, bir

komutanin, kaybolan §ahinini aramak maksadiyla dola§irken bugijn Arap

Hatice Pinan adiyla anilan semtinde Halkali'ya dogru gaydan giden bir

yol gormesiyle, askerler o yoldan hareketle Kale igindeki Hiristiyan

mahallesine bakan Hidirlik mevkiini bulmu§, burayi karargah yaparak,

buradan Mcumla §ehri zapt etmi§lerdir. Adi gegen yere halen Topyatagi

denilmektedir.

Ankara Sava§indan sonra Uluborlu kalesinin almmasi esnasmda

icM adli komutan'in gogsiinden bir ok darbesiyle vurulup olmesi iizerine

Timur kaledeki biitiin erkekleri katlettirir, gocuk ve kadinlann da esir

alinmasim emreder.

Uluborlu'da Ahilerin varligina ait deliller iginde, adina sik

rastlanan Ahi Bahaeddin Mahallesi, Mescid-i AM §emseddin adindaki

mahalle, bunlara ait tiirbeler ve giiniimuze kadar gelen Arpacik adiyla
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bilinen ^e^me yer alir. Miohtemelen Ahilerin Uluborlu'ya gelip

yerle§meleri Kir§ehir dolaylarmda ba§layan Babai Isyamndan dolayidir.

Bugiinku Emrem adiyla anilan mahalle Yunus Emre'ye izafetendir. Yine

bu adla bir cami ve bir de kemerli bir ge^me oldugu gibi, Kabal

Mahallesinde Buyiikge^me yamacmda kendisine ait olan bir tijrbe vardir.

Bu tiirbe Mkiimetin vergi kaleminde evkafa ait binalar i^inde Yunus

Emre zat Hazretleri", diye kayitlidir.

ilgenin 1881-1893 donemindeki niifus yapismdan Rum

Ortodokslarin Miisliiman niifiasa oramnin yiizde onsekizlerde oldugu

goriiliir. Bu donemde Uluborlu kazasmda kayitli alti cami, 18 mescit,

sekiz tiirbe, 11 medrese, ild kiitiiphane ve bir tane de Rum Ortodoks

kilisesi bulunmaktadir. Isparta Sancagi'nda geneldeki 35 medrese goz

online alindiginda, Uluborlu 'daki medrese sayisi, kazada ilme verilen

onemi agiga gikamiaktadir Yirminci yiizyilin ba§lannda Ramazan

giinlerinde Rum diikkanlarinda aleni giindiiz yemek yenmezdi. Bazi Rum

biiyiikleri, papazlan Alaeddin Camiine namazi miiteakip girer,

Co§kunzade Miiderris Haci Ibrahim Nedim Efendi'nin dini vaazlanm

dinlerlerdi.

Askeri evlerin baglar cihetine yapilmasmdan sonra halk da yava§

yava§ tepelerden inerek baglann Musluk denilen mevkiinde, yaz ki§

oturulacak §ekilde evler yapmaya ba§lami§lardir. Yeni Uluborlu'da

evlerin hepsi, gar^i ve diikkanlar, hiikiimet ve diger Devlet binalan

baglann oldugu yerlere yapilmi§ ve halk tamamiyle bu kisma ta§inmi§tir.

Dagdaki binalarm gogu yikilmi§ veya terk edilmi§tir. Ercan Ozyiirek
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gali^masinda' , 1914 ve 1945 yiUanndaki biiyuk yanginlann ve sel

felaketlerinin §ehrin yukandan a§agiya indirilmesi gerektigi fikrini

kuwetlendirmi? oldugunu yazar. Bu felaketlerde yiizlerce ev ile dort cami

ve pazar yerinin biitun diikkanlari mahvolur. 1950 yilindan itibaren artik

ovaya ta§inma gerfekle^mi^tir.

Fatma Hilal Uzel'm gali^masmdan^, Uluborlu'nun Anadolu

Sel^ukMan doneminde bir §ehzadeler §ehri oldugunu anliyoruz. Bazi

§ehzadeler buradaki kaleye zorunlu olarak g6nderilmi§tir. Uluborlu, 11.

Giyaseddin Keyhiisrev zamamnda, karde§leri Izzeddin Kiligarslan ile

Rukneddin Suleyman^ah'm buradaki kalede bogdurulmasma, II. Izzeddin

Keykavus'un yine karde§i IV. Riikneddin Kili^arslan'i biorada

hapsettirmesine sahne olur. Daha soma HamidoguUari Beyligi'ne en az

45 yil ba§kentlik yapan Uluborlu, Osmanlilar doneminde de onemini

korumaya devam eder. Ne var ki, Uluborlu'da bugiin tarihi yapilann

bakimsizliktan yikildiklan ve mazinin izlerinin silindigi gozler oniindedir.

Erdenk ^ali^masinda Ahi §einseddin'in tiirbesinin ilgenin Eski

Uluborlu mevkiinde Alaaddin Camii'nden kaleye dogru giden yolun

saginda bulunan tiirbe oldugunu yazar\ Yarundaki cami yikilmi§, tiirbe

' OZYUREK Ercan, 158 Numarali Uluborlu §eriyye Sicil Defteri ve Bu

Sicilin Uluborlu Kent Tarihindeki Yeri H. 1311-1313 (1890-1892),

Yijksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2002

^ UZAL Fatma Hilal, Anadolu Selguklu Devleti ve Beylikler Doneminde

Uluborlu, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2006

^ ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001
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de bakimsizliktan yikilmak iizeredir. Duvarlari ta§ ve iistii beton olan

tiirbenin iginde yedi tane betondan mezar sandiokasi vardir. Halk arasmda

yedi karde§ler diye amlan turbedeki mezarlann iistii toz toprak iginde

kalmi§ olup uzvm ye§il bir ortii ile ortiilmii§tiir. Erdenk,Sait Demirdal'a

atfen bu tiirbede yatanlann isimlerini §oyle siralar. l.Haci Halife,

2.Hiisaniettin Efendi, 3.Haci Mustafa oglu Mehmet, 4.Uluborlu'dan

Hasan Dede, S.Uluborlu'dan Hasan dedenin karde§i Seyyid Dede,

6.Uluborlu'dan Abddlah Dede, 7. Uluborlu'dan Molla Mehmet

Bociizade, Uluborlu'daki kutsal ki§iler hakkinda bilgi verirken, Haci

Halife'nin Egridir'deki §eyh Mehmet (^elebi zamamnda ya§ami§

oldugionu, bunun da Menakib'da yer alan bazi kayitlardan anla§ildigini

kaydeder. AM Bahaeddin Camii iginde medfun bulunan ki§ilerin camii

yaptiranm evlat ve ahfadi oldijklan soylenir ve bu ki§ilerin yine

Egridir'de Ahilerden Mehmed (^elebi'nin kizi Cihanbaht Hatun'un

gocuklan oldugu, ayni Menakibda kaydedilmi§tir. Bu §ahsiyetlerin

Uluborlu'nun Tiiikle§mesinde ve Miisliimanla§tirilmasinda en iazla rol

oynayan eski alperen ahi dervi§lerinden oldugu tahmin edilmektedir.

Erdenk ^ah^masmda' Bulla Hatun'un ilgede Eski Uluborlu'da

bulunan di§i teneke kapli bir tiirbe oldugunu yazar. Bakimsizliktan etrafi

yikilmak iizere olan tiirbenin i^inde sadece beton bir sanduka §eklinde

mezar bulunmaktadir. Igine girilmesi zor olup tiirbenin neredeyse

mezann biiyiikliigii kadar oldugunu belirtir. Bulla Hatun'un 11. Selim

doneminde ya§ami§ bir zat oldugu soylenmektedir.
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Efendi Sultan'in turbesinin ilgede Uluborlu Kalesi iginde

bulimdijgu soylenir. Bu tiirbe de bugun bakimsizliktan yikilmak iizeredir.

Kapi ve penceresinin cami yoktur. Bu yiizden tiirbenin iginde bulunan

sandukamn iizerindeki ortii toz, toprak igindedir. Tiirbe ifinde adak olarak

baglanan ^aputlar, onceden yakildigi belli olan mum par^aciklan ve

ziyaret9ilerin adak i^in attiklan bozuk paralar mevcuttur. Erdenk, Salt

Demirdal'in kitabma atfen §unlan iktibas eder. Bu tekke iginde bir tiirbe

mevcut olup tiirbenin ba§ ucunda migfer §eklinde bir ta? vardi. Madeni

olan bu migferin kenannda bazi ayetler ve bilhassa (Veyansiirekallahii

nasran aziza) yazili idi. Yemekli diigiin yapan aileler bir okuyucuyu

gondererek en once buradaki zati diigiine davet eder. "§eyh Efendi

ka§igimzi, kepgenizi alip diigiiniimiize buyur." denirdi. Burada yalan zatm

tarikat §eylii oldugu anlatilmaktadir. Bugiin diigiin sahiplerinin bu adetini

birgok Uluborlulu ailenin devam ettirdigi soylenmektedir. Fatma Hilal

Uzel', tekke ve tiirbenin Hamidogullan donemine ait oldugunu kaydeder.

Erdenk gali^masmda §eyh Kili^aslan'm kabrinin eski Uluborlu'da

kale giri§ine 200 m yakinlikta bulundugunu yazar. Burasmin Selguklu

§eyhlerinden birine ait oldugu soylenir. Mezann iistiinde Kiligaslan

yazmakta ve ba§ka bir bilgi bulimmamaktadir. (^evre halki miibarek

giinlerde gelerek bir Fatiha iig Ihlas okumaktadirlar.

Seyyid §erif Ali'nin tiirbesinin il^enin Eski Uluborlu mevkiinde

Alaaddin Cami'sinin Uluborlu Kalesi'ne bakan tarafmda caminin

duvarlan iginde cam gergeveli bir bolmede bulunan bir mezar oldugu
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kaydedilir. Burada son yillarda bulionan bir Arapga beige §6yledir.

"Isparta Vilayeti, Uluborlu Kazasinda §erif Receb'in oglu Mevlana §erif

Ali'nin Peygamber Efendimizin pak soyundan olduguna dair 1617 yilinda

bir beige yazilmi§tir".

Anadolu'da birgok mezari olan Yunus Emre'nin Isparta'da

oldugiona inanilan uguncii mezan Uluborlu'dadir. Bu mezar Uluborlu'da

Kabal Mahallesi'nde baglar ve bahgelere bakan bir yamagta betondan dort

ko§eli bir tak §eklindedir. Erdenk, Salt Demirdal'a atfen §unlan iktibas

eder. "Buraya en 90k Buhara, Semerkant taraflanndan uzun kollu, tiiylii

kalpakli, hirkali dervi§ler gelir, burada giinlerce kalirlardi. Bina ve

tiirbenin Uluborlu'da bulunmasi dikkatle iizerinde durulmasi gereken bir

husustur. (^iinkii Uluborlu'da Emre Mahallesi, Emrem Camii, Kemerli

Emrem ^e§mesi bulunmasi bunlann emlak kaydimn maliyede bu adlarla

yer almasi tijrbenin iginde de bir labir goriinmesi Yunus Emre'nin

Uluborlu'da medfian bulundugunu gostermektedir. Fuat Kopriilii'niin

kanaatine gore Isparta civannda Kegiborlu'nun §arkmda bir yerde olmasi

ile Uluborlu ilgesini tarif etmektedir. Toprak damli olan bu tiirbe ve tekke

1914 Sava§i sonuna kadar saglamdi. Daminin yugrulup kanmn atildigim

hepimiz gordiik Mahallenin adi, ge^mesi ve camisi bulunmasi Yunus

Emre'nin Uluborlu'da medfun olmasim kuvvetlendirir. Eski kayit ve §erri

ilanlann tetkikinden anla§iliyor Id emren kaydi hicri 900 senelerinden

sonradir. Daha ewel ki kayitlar Yunus Emre Hazretleri §eklindedir."

Bugiin de Yunus Emre'nin mezan her tiirlii sikmti igin bir ziyaret

kapisidir.
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Yalvag Evliyalari

Bociizade eserinde', Konya valisi Ingiliz Sait Pa§a'nin, Yalvag

kazasim te§ri£leri sirasmda, e^raftan Yusuf Beyin evinin duvannda

gordiigii bir ta§taki yazilardan, "Yalvag'in bundan 2.700 sene evvel

Romalilar tarafindan kuruldugunun anla§ildigim" hikaye etmi^tir, der.

Devamla, "binalarm duvarlannda ve mezarliklarda Rumca yazili ve

kabaitma resimli ta§lar hala goriilmektedir", diye ilave eder.

Asirlarca idari merkezlere uzak ve sapa yerde olmasi sebebiyle

geli^melerden mahrum kaldigi kabul edilen Yalvag'ta Ulu Cami

niteligindeki Devlet Han Camii'nin Selgioklular donemine ait oldugu

kanaati yaygmdir. XVI. yuzyila ait vakif kayidanndan, daha onceki

donemlerde in§a edilmi§ oldugu anla§ilan yapinm be§ yijz metre kare

iizerine bin ki§ilik bir cemaat kapasitesi vardir. Hamamlar, diikkanlar ve

bahgelerden vakif gelirleri oldugu anla§ilan caminin yapi ta§lari tarihi

Antiochia §ehrinden getirilini^tir. 1771 tarihli Ka§ Camii, 1816 tarihli

Ka§a§agi Camii, 1880 tarihli Eski Mahalle Camii, 1892 tarihli Saray

Mahalle Camii, 1905 tarihli Sofular §eyh Hasan Efendi Camii, 1908

tarihli Yeni Cami ve 1910 tarihli Leblebiciler Camii ile 1911 tarihli

Kizilca Cami Yalvag'm in§a tarihleri bilinen ibadethanelerinden

bazilandir. 1892 senesine ait Konya Salnamesinden 5161 hane, 36

mahalle ve 32 koyii bulundugunu gordiigiimiiz Yalvag'm niifusu Isparta

Merkezden sonra gelmektedir. Diikkan, cami, kahvehane sayilan

bakimmdan da ayni yeri komyan Yalva?, ^e^me sayisi bakimmdan

' Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§undan Biogiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayim, Istanbul, 1983
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Egridir'i, medrese sayisi bakimindan Ulioborlu'yu tahrip etmekte olup

tiirbe, ban, degirmen sayilan bakimmdan da diger ilgelerden daba az

sayiya maliktir.

Yiizyil once Bociizade' Isparta Taribi'nde Yalvag'daki 'Kutsal

ki§iler'den soz edericen Emir Sultan, Dogan Baba, Mebmet Celalettin ve

A§ik Sultan'in isimlerini sayar. Hoyiiklu koyiindeki I§ikb Dede

tiirbesi'nin ii? dort yiiz yillik bir tekke oldugunu ve btiraya gelen balkin,

tiirbenin topragim biraz su ile kan§tirip agriyan yerlerine siirduklerinde

§ifa buldioklanm ilave eder. Koyungozii Baba'nm mubtemelen GenceU

Koyundeki Hamidogullan zamamnda HamidBeyden 1303 taribinde 4000

kiisur florine satin aldigi ve vakfiyesinde simrlan gosterilen araziyi

tekkesine vakfettigi ve gelen gegen kimselerin bu tekkede kalarak yiyip

i^tikleri, daba soma bu tekkenin gelirlerinin Istanbul'da bazi §eyblerin

eline gegmi^ ve tekkenin zamanla barap olarak kapanmi§ oldugunu

kaydeder.

Durmu§ Karaman 1991 'deki gali^masmda^ Yalvag'ta emir ve

alimlere ait sanat degeri olan tiirbe bulunmadigmi yazarak bir kismi

evlerin iginde bir kismi da babge ve yol kenarlannda basit mezarlar

baUndeki tiirbelerin genellikle yatir veya dede diye adlandirildigmdan

soz eder. Burada balkin zaman zaman goriindiigiine inandigi tiirbe

sabiplerinden en tamnmijimn Qnaralti'ndaki tiirbede medfun bulunan

' age

^ KARAMAN Dumiu§, Diinden Bugiine Yalva^ Taribi, Yiiksek Lisans

Tezi, Erciyes Uni., Kayseri, 1991
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Emir Ahmet oldugu ileri suriilur. Fakat Naci Kmn'ion' verdigi bilgilere

atfen, yerlerini belirtmemi§ oldugu D(^an Baba, Mehmet Celaleddin ve

A§ik Sultan turbeleri Karaman'm tespit etmi§ oldugu turbeler arasinda yer

almaz. Sadece Hiiyuklu kasabasinda bugiin var olati A§ik Baba veya

Kendirli Baba ile Sagir Koyiindeki korunun manevi koruyucusu olarak

kabul edilen (^omaHi Baba, Setaian Baba ve Sagir A§ik turbeleri

zikredilir.

Karaman'm Yalva^'ta tespit etmi§ oldugu tiirbeler ise §iHilardir.

Gorgii Bayram Mahallesinde tiirbede ceset bulunmamakla birlikte

ruhunun bulunduguna inamlan Ibrahim Ethem tiirbesi, Tabaklar

Mahallesinde Yusuf Yunus tiirbesi, Ka§yukan Mahal lesindeki eski

§irketin civannda Nuhtu Dede, Aydmli Dede, Kose Ahmet Dede

tiirbeleri. U? karde§ olduklanna inamlan bu tiirbelerden Nuhtu tiirbesi yol

yapimi sirasmda kaldinlmak istenir. Dozeri kullanan ki§inin evine

giderken kazaya ugramasmin sebebi Yalvag halkinca bu olaya baglamr.

Ayni soylenti Emir Ahmet tiirbesinin kaldirrlmasina sebep olanlar ifin de

vaidrr.

Hisarardi yolu iizerinde eski §irketin kar^ismda gay kenannda

buliaian Al I§ik tiirbesinde yatan zatm hakkinda bilgi yoktur. Etrafi

betonla gevrili oldugu halde iizerine ta§ atihnasi adettir. Bu yiizden

betonun iizeri ta§la doludur. Yagmurdualan onceleri buradayapilmni§.

' 1898'de Seydi§ehir'de diinyaya gelen Naci Kum, 1917'de evlenmi§,

miizeci ve ogretmen olarak ge^itli yerlerde gorev yapmi§ 1952 yilmda

Adana'da vefat etmi§tir. Ispartali Seyrani Baba, Everekli Seyrani Baba,

Kayseri Kitabeleri, §ifa Destani gibi kitaplarinm yam sira Yalva? ile ilgili

birgok makaleleri de vardir.
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Bu tiirbenin kar§isindaki tepelerde Nohutlu Baba tiirbesi, Ka§ Mahallesi

firininin biti§iginde Ali Baba tiirbesi (burada yatan ki^inin Arap olduguna

inamlir), Saray Mahallesinde bir apartmamnbiti§iginde §eyh Haci Hasan

tiirbesi bulunur. Sofular Mahallaesinde eski adi Kavakh Medrese olup

bugiin kendi adiyla anilan camirun liaziresinde medfiin bulunan §eyh

Hasan Efendi'nin 20. Yiizyilin ba^lannda ya§ami§ oldugu tahmin edilir.

Ayni yerde medfun bir de Haci Osman Dede tiirbesi vardir. Bilhassa bu

son ii9ii yakin zamanlarda ya§ami§, halkin saygi gosterdigi, hatiralanm

ya§attigi ki§ilere aittir. Benzer bir §ahsiyetin mezari da Hisarardi koyiinde

bulunmaktadir. Gerfi bu §ahsiyetin mezari bir evliya mezari gibi

goriilmemektedir. Ihbar Billezi olarak taninan ve Osmanli ulemasmdan

olan Haci Ibrahim Efendi 1876 tarihinde vefat etmi§tir. (^evresi

aga9larla kapli olan kabrin ziyaretine her tiirlii dilek ve murat i9in

gelinirmi§. Genelde kii9iikba§ hayvan, horoz, tavuk adanumij.

Karaman'dan on yil sonra yapmi§ oldugu 9ali§masinda Yasin

Erdenk^, Isparta'nin Yalva9 il9esindeki adak yerlerini siralarken

bunlardan bir kisminm giiniimiizde fonksiyonlarim kaybetmek iizere

oldugunu yazar. Kizilca Mahallesindeki (|]amdibi Dede'ninkabrinin,

' Mezar kitabesi N. Kum tarafindan okunmu§tur. Ihbar Billezi Haci

Ibrahim Efendi, Abdiilaziz'in huzurunda bulunmu§, hem§ehrisi Hiiseyin

Avni Pa§a ile arasi a9ilmi§ oldugundan, Harem-i §erif in tamire muhta9

mahallelerini imar bahanesiyle oraya g6nderilmi§tir. Burada bulundugu

siire i9inde kesilen kurbanlann a9ikta kalip bozulmalarindan 9evreyi

rahatsiz etmemeleri i9in kuyular kazdimii§tir. Ihbar Billezi Bursah M.

Tahir'in Osmanli Miiellifleri adli eserinde de yer almi§tir.

^ ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret Ve Adak Yerleri, Yiiksek

Lisans Tezi, Siileyman DemirelUni., Isparta, 2001
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halk arasinda dua edilen bir yer oldugu goriilur. Gorgii Bayram

Mahallesinde Ibrahim Ethem tiirbesi, Tabaklar Mahallesinde Yunus

Yusuf tiirbesi, Ka§ Mahallesinde eski hamamm biti§iginde Katran Baba,

mahalle firinmm biti§iginde Ali Baba, Yidcan Mahallede Nuhtu Dede,

Aydmli Dede, Kose Ahmet Dede, Sofialar Mahallesinde Cemal Efendi,

ve koylerden Kdstilk koyiinde kahramanca bir harpte §ehit dii§tiigii

soylenen Torusoglu Dede, Terziler Koyii'nde bir a§iret ba§kani iken §ehit

edildigi rivayet edilen Kavak Dede, Ayvali koyiinde Miisliiman Tiirk

a§iretlerinin bu koye yerle§melerinde hizmeti gegtigi ifade edilen Ulu

Mehmet Dede, Bagkonak Kasabasi Degirmenler mevkiinde ye§il tiirbe

iginde olup, sitmaya yakalananlara iyi geldigi soylenen Ye§il Dede,

Hiiyuklu Kasabasi'nda A§ik Baba ve Kendirli Baba, Sagir Koyii'nde

olup bu koydeki korunun manevi koruyuculan olduklanna inamlan

^omakli Baba ve Selman Baba ile bugiin mezan kaybolmu§ olan Dogan

A§ik Baba ve Mehmet Cemalettin tiirbeleri sayilir.

Erdenk, Qzik Dede'nin kabrinin Salur Mahallesi'nde A§agi

Mahalle mevkiinde etrafi duvarla ^evrili ufak bir avlu i^erisinde bir mezar

oldugunu kaydeder. A§agi Mahalle cainisinin kar§isinda bulunan mezann

ifinde yatan dedenin geceleri etrafta dola§tigi rivayet edilir. Burada belli

bir adak tiirii olmadigi, her tiirlii §eyin adak olarak adanabilecegi civar

halki tarafmdan soylenir.

Qzik Dede'nin Leblebiciler Mahallesi mezarliginda buliman Ku§ku

Dede ile geceleyin ellerinde fenerlerle birbirlerini ziyarete gittikleri, bu

i§iklan gorenlerin i§iklan takip ettikleri halde hig kimseye ve hi^bir ayak

izine rastlamadiklan soylenir. Esasen dedelerin ellerindeki fenerlerden

giktigi sanilan i§iklann aslmda onlann nuru oldugu iddia edilir.
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Erdenk gali^masinda' Dervi§ §ukru'nun kabrinin Kizilca Mahallenin

yukansmda bir agag dibinde etrafi gevrili bir mezar oldugunu yazar.

Burasi yola biti§ik olmasi sebebiyle halkin dua ettigi ve dilek diledigi bir

mekan olmu§tur. (^evre sakinlerinin ilgilenmeleri ile mezar gevresi temiz

ve bakimlidr. inani§a gore buraya gelen gegen herkesin dua etmesi ve

dilek dilemesine ragmen sadece gergek ihtiyag sahiplerinin dualanmn

kabul edildigi soylenir

Didecik Dedesi'nin kabri Sofular Mahallesi ile Hiiyuklu Kasabasi

yolu uzerindeki (^aylak Mevkiinde bulionan beton bir mezardir. Buraya

mahalle halkimn ilgisi fazladir. Yiiruyemeyen gocuklarm getirilerek,

mezar iizerine yatmldigi ve boylece ^ocuklann yiiriimeye ba§ladigi

anlatilir. Gelen ziyaretgiler once dua eder sonra da iki rekat namaz kilarak

dileklerini s6ylerlermi§.

Bir rivayete gore, eskiden mezar yanmda bulunan igde agacmdan

dal kesenler cezalandirilirlarmi§. Bu agagtan dal kesenlerin riiyalannda

korkutuldioktan sonra bu dallan geri getirmi§ olduklari anlatilir. A^cin

ancak mahalle imamimn mezarin yanma gelerek, "Dedecigim izin

verirsen bu agaci kesip kuran kursu in§aatinda kullanacagim", demesiyle

kesilebildigi soylenir.

Erdenk gali^masinda^ Emir Ahmet'in kabrinin ^inaralti mevkiinde

Emir Ahmet Sokagi'nda diikkanlar arasmda bulundugunu yazar. Bu

tiirbenin ^atisi sonradan yapilmi§ ah§ap bir 9atidir. Dar bir sokakta

bulunan tiirbe Yalva^ halkinm 90k hiirmet gosterdigi bir yerdir.

'age

^age
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Turbenin iginde namaz kilmak igin bir bolum mevcuttur. Eski tiirbeden

geriye sadece hicri 1013 tarihli bir kitabe kalmi§tir. Yalvag Belediyesinin

web sitesinde tiirbemn bugiinku hali hakkinda §u bilgilere rastlanz. Tiirbe,

Qnaralti'nda Yalvag Bey (Demirciler) Bedesteninde bulimmaktadir.

Sel^ukMar Donemi'nde, tiirbenin bulundugu yerde, adini ta§iyan biiyiik

bir Medrese vardir. Emir Ahmet burada bir^ok ogrenci yeti§tirdikten

sonra, 1325 yilmda 61mii§t0r. Sonraki yiUarda, Sultan IV. Murat, Nazir

Osman Bey'e, ogretisi devam eden bu bilge ki§i adina, bir tiirbe yapilmasi

talimati verir. Bu talimat iizerine 1624 yilinda ilk tiirbesi in§a edilir.

Gegen zaman iginde yipranarak giiniimiize gelen tiirbe, en son hayirsever

bir vatanda§ tarafmdan onanlarak yeniden ziyarete a^ikni^tir. Bulundugu

yer dikdortgen bi^imli bir oda haline getirilmi§, on kismi da aliiminyum

gergeve ve peixerelerle kapatilmi§tir. Tiirbe'ye, (^inaralti'na bakan bir

kapidan girilir. Giri§in hemen oniinde giineybati-kuzeydogu uzarumli

mezan bulunur. 110 cm eninde, 210 cm. boyunda ve 80 ciu

yiiksekligindeki mezanmn di§i ye§il renk kadife kuma§la kaplidir.

Mezann ba§ucunda, bir yiikselti iizerinde buliman beyaz sangi bulunur.

Hemen giiney yaninda ise ah§ap bir ayaklik iizerinde adinin yazili oldugu,

Osmanlica harflerden olu§an kire? ta§i kitabe konumlanir. Aynca tiirbenin

igi birkag ki§inin namaz kilabilecegi kiiguk bir mescit niteligine de

sahiptir. Tiirbe iginde, bati duvar iizerinde, dikdortgen biiyiik bir gini pano

bulunur. Pano, mavi, ye§il ve kirmizi renklerde stilize bitki motiflerinden

olu§turulmu§tur.

Ahmet Yesevi Hazretlerinin miiritlerinden oldugu, Isparta, Afyon

ve Konya'mn emiri olarak ir§ad vazifesiyle gorevlendirildigi ve

Peygamber siilalesinden geldigi rivayet edilir. Buraya eskiden adak igin

geUnirmi? fakat giiniimiizde miibarek giin ve gecelerde halk dua etmek
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igin geliyormu§. Emir Ahmet ile ilgili birgok menkibeler anlatilmaktadir.

Bunlardan biri de §6yledir. Yunan Harbi sirasinda bir gece vakti bir gece

bekgisi Yalvag'm bati larafindan 8-10 atlmm (^inaralti meydanligma

geldigini goriir. Gelenlerin, "Haydi ey Emir Ahmet", diye seslendikleri

sirada, biri "Hazinm abdest aliyorum" diyerek tiirbeden beyaz bir at ve

elinde kiligla gikmi^tir Gelenlerle beraber Yalvag'm kuzey istikametine

hareket ettikleri, giderken de bekgiye, "bu gordiiklerini kimseye anlatma.

Biz §imdi Yunani denize dokmeye gidiyoruz. Anlatirsan zarar goriirsiin",

dedilderi soylenir Bu olaydan birkag giin sonra dii§manm yurttan

atilmaya ba§landigi haber alinir. Bunun ijzerine bekginin de olanlan

kunduraci esnafma anlattiktan birka? giin sonra oldiigii iddia edilir. Emir

Ahmet tiirbesi haklanda anlatilan bir olay da tiirbeyi yikmak isteyen bir

grup insamn, gece yarisi ulu ginann tepesine gikarilarak korkutulduklan

§eklindedir.

Erdenk'in gali^masmdan' I^ikli Tiirbe'nin ilgeye bagli Hiiyiiklii

Kasabasi'nda belediye binasi yamnda bulimdugunu ogreniriz. Tiirbe

kasaba halkinin ziyaret ve adak yeridir. inani§a gore buraya gelen halk

tiirbenin topragim biraz su ile kan§tinp agnyan yerlerine siirerler ve

acilanmn dinecegine inamrlar. Ayrica yiiriiyemeyen ^ocuklar i^in de

§ifali olduguna inamlan bu tiirbede bulunan uzunca bir ta§ iizerine

yalirilan gocuk, aglarsa ya§ar, aglamazsa 61ijrmii§. lyi olan hastalar

tiirbede adak hayvanlari keserlermi§.

ilgedeki Salur Mahallesi'nde iki tane Keklik Dede'si isminde yatir

bulundugu yazar. Bu dedelerin Salur Mahallesini kuran ve bu mahalleye

'age
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eski adini veren Keklik sulalesinin buyiiklerinden olduklari soylenir.

Bunlardan biri Dedeba§i Dedesi digeri de Keklik Dedesi'dir.

Dedeba^i Dedesi, Salior Mahallesi'nde etrafi ^evrili bir mezardir.

Mezann etrafindaki agaglarin goklugu dikkat gekicidir. Aga? dallan adeta

bir §emsiye gibi mezann iistiinii kapalmi§tir.

Keklik Dedesi ise, Salur Mahallesi'nde Salur llkogretim Okulu'nun

karjismda bir evin avlusunda, etrafi briket duvarla gevrili mezardir.

Etrafimn diizensizliginden ve kummu§ otlardan, mezann bakimsiz oldugu

ve kiifiikliigu dikkat gekmektedir. Bu mezara adanan belirli bir adak tiirii

yoktur Dilegi kabul olan adak sahiplerinin tavuk ve horoz kestikleri

soylenmektedir.

Erdenk Kirali Dedesi'nin kabrinin Yukan Mahalle mevkiinde

etrafi duvarla gevrili yaninda dallanyla mezan gevreleyen bir erik

agacinin bulundugu bir adak mekani oldugunu yazar. Genelde gocugu

olmayanlarm bir ^ocuk sahibi olmak muradiyla buraya adak adadiklan

anlatilmaktadir. Belli bir adak tiirii yoktur. Yoldan ge^enler mezann

yaninda bir Fatiha okumaktadir

Kutgi Dede'nin tiirbesi Leblebiciler Mahallesi'ndeki Ku§ku

Mezarligmda bulunmaktadir. Tiirbe iizeri ah§ap gatili, beyaz boyali ve

biiyiik bir yapdir. Yaninda son donemde yapilmi§ bir de §adirvan

bulimur. Kutgi Dede'nin seyyid oldugu rivayet edilir. Tiirbeyi daha 90k

hacca gidenler ziyaret eder ve hac donii^ii adadildan adaklan yerine

gelirirlenni§. Bir rivayete gore hac vazifelerini yerine getirmek igin

Meldce'ye giden Yalvagli hacilara Mekke'nin dini biitiin hocalari ve
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alimlerinin, "Sizin ilgenizde Ktitgi Dede var, kendisi peygamber

soyundandir. Siz gidince onu ziyaret edin", dedikleri iddia anlatilir.

Kutgi Dede'nin Arap kokenli oldugu ve istanbul'un fethinden sonra

buraya gog ettigi, biorada sevildigi igin yerle§tigi olumunden sonra da

buraya defiiedildigi anlatilmaktadir.

Her tiirlii dilek igin ziyaret edilmektedir. Fakat giinumuzde

ziyaretgilerin azaldigi, adak hayvani kesenlerin de senede ancak birka?

tane oldugu belirtilmektedir. Anlatildigma gore, kenannda bulundugu yol

geni§letilmek istendiginde mezan kaldinlmaya 9ali§ilrm§, fakat uzerine

gelen dozerin devrilmesiyle operatorii yaralanmi§, bu yuzden yol biraz

kavisli yapilarak mezar kurtanlmi§.

Erdenk'in gali^masmdan' ogrendigimize gore Nohutlu Baba'nm

tiirbesi ilgeye bagli Hisarardi Koyii'nde, Hisarardi Dagi'mn (Gemen

Dagi) kasabaya bakan yamacmda kavak agaglari altmdadir. Ah§ap gatili

tiirbenin avlusu duvarla ^evrili olup buraya her tiirlii adagin adandigi ve

her tiirlii dilek igin gelindigi soylenir.

Nohutlu Baba tiirbesi yagmur yagmadigi zamanlarda yagmior duasi

igin de gidilen bir yerdir. Burada once dualar edilir. Sonra da adak

kurbarJar kesilerek pilavla pi§irilir, bazen de ke§kek pi§irilerek dioa igin

gelen halka dagitilirmi§. Bu dualardan sonra koye donmek igin yola gikan

kalabalik daha yolu yanlamadan bardaktan bo§anircasina yagmurun

yagdigi gok defalar g6ruliinnii§.

'age
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il5eye bagli Sagu Koyii'nde etrafi agaglarla gevrili ta§ yapili biraz

geni^ge mezann Sagir Dede'ye ait oldugu kaydedilir. Mezann kuzey

istikametinde kulak bigimini andiran buyiik bir kaya vardir. Buraya gelen

ziyaretgilerin genelde ruh hastalan ya da ruhi bunalim gegirenler

oldioklan soylenmektedir. Aynca sagirlara da bu ziyarederin iyi ^Idigine

inanilir. Dogru sozlere inandigi, kotii sozlere cevap vermedigi i^in biorada

medfun bulunan zat Sagir Dede diye anilir ve koy ismini ondan almi§tir.

Savdigan Dede'nin kabri il^enin Yankkaya Koyii'nde Sultan

Dagi'mn uzantisi olan Gelincik Ana mevkiinde bulunur. Kendisi komutan

olan beyin bir harp esnasinda ag kalan askerlerine yemek kabi (Savdigan)

diye haykirmasi iizerine sesinin bu daglarda aksetmesi ve havadan bir

(Digan) kabin indigi rivayet edilir. Askere gidenlerin sag salim donmeleri

i^in ziyaretgilerin burada iki rekat namaz kilarak, Allah'a §iikrettikleri

ifade edilmektedir.

Erdenk'in gali^masmdan' §eyh Hasan Efendi'nin kabrinin il^ede

Sofular Mahallesi'ndeki Minaresiz Yukan Camii'nin yaninda oldugunu

ogreniriz. Aslinda burasi Kavakli Medrese diye adlandmlan medresenin

vakif arazisi iginde yer almaktadir. Bahgesindebirgokmezar vardir.

Anlatildigina gore, §eyh Hasan Buhara'dan gelmi§. Istanbul'da

icazet aldiktan sonra bu civara gelerek burada bir medrese yaptirmi^.

in§aat sirasinda bu binada kuUanilan biiyiik devasa ta§lan, hi? kimse

yerinden kaldiramazken, §eyh Hasan bu ta§lan ve biiyiik keresteleri tek

ba§ina yerlerine yerle§tirmi§tir. 40 ogrencisi varmi§. Digerbir rivayete
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gore, medreseyi bu civarda hi? yapi ustasi bulunmadigi igin Rian asili

Kriko adli bir ustaya yaptirmi§tir. Yine bir giin bu medresenin in§asi

sirasinda bir a^lik ziiiur etmi§. l^^iler a^liktan kirilir halde iken §eyh

Efendi orada bulunan kire? guvallanni miibarek ellerine alip ekmege

9evinTii§. Bu ekmeklerin lezzet bakimindan pek giizel ve bembeyaz bir

renge sahip oldugu iddia edilir. Bir giin yaramazliklariyla mahalleyi

biktirmi§ olan bir gocugun, §eytiin elinde uslandigi goriiliir. O giinden beri

de gocuklari avutmak iginburaya gelinirmi§. Adak adamakla beraber siitii

gelmeyen annelerin buramn topragindan bir parga alarak siite kavu§tuklan

iddia edilir.
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I s p art a'da

Tarikatlar



Isparta'da Bekta^ilik

Bociizade' yirminci yiizyilin ba§lannda, "Isparta'da Mevlevi,

Nak^ibendi, Bekta§i tekkeleri bdunuyordu.", diyerek Bekta§iligin

merkezdeki varligini tasdik eder. Kutlu Bey Camii'nin in§ai vesilesiyle

de, "Mihrap ve minberin kenarlanna ve ba§lanna dini yazilan yazarak

mermere i§leyen §afakzade, Bekta§i Haci Hafiz Mustafa Tevfik efendinin

oglu unlii hattat Hafiz Mehmet Hilmi efendiye de para ve armaganlar

verilmi§tir", sozleriyle bu durumu bir defa daha teyit eder. Ustelik hem

haci hem de hafiz olan Mustafa Tevfik Efendi sahip oldugu bu lakaplarla

da bir Bekta§i igin olduk^a dikkat gekicidir Ne var ki, §ehir merkezine

dair Bekta§ililc ara§tirmasi bizi boyle olduk^a ilgi gekici noktalara

gotijrmektedir

Ibrahim AItunta§'m gali^masmda^, II. Bayezid'in §ii-Safevi

etkisine kar§i aldigi biitun tedbirlere ragmen, §ii-Safevi etkisinin

kagmilmaz olarak Bekta§ilik igerisinde yer bulmu§ oldugu ileri suriilur.

Ancali, bu tesir her ne kadar Bekta§i Tarikati'mn ritiielinde ciddi olarak

yer bulmu§ olsa da, Anadolu heterodoks ziimrelerini ayni zamanda ikiye

bolmu^tiir, denilebilir. Suliocakarahoyuk'teki tekke Bekta§i merkezi iken,

Erdebil Tekkesi Kizilba§lann merkezi halini almi§tir. Her iki tekke

' Bociizade Siileyman Sami, Kiorulu^undan Bugiine Kadar Isparta Tarihi

Serenler Yayini, Istanbul, 1983

^ ALTIJNTA§ Ibrahim, Yenigeri Ocagi'nin Kaldinlmasindan Sonra

Bekta§i Tekkeleri ve Osmanli Yonetimi, OO., Eski§ehir, 2005
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arasmda bazi teolojik farkliliklar gorunmesine mukabil, asil ayrilik siyasal

alanda ya§anir. Osmanli merkezi yonetimi Bekta§i Tarikati'na bir §ekilde

sahip gikarken, Bekta§i Tarikati etrafinda orgiitlenmeyi tetx;ih elmeyen -

§ii-Safevi etkisinden daha gok nasibini almi§- heterodoks ziimreler bu

dairenin di§inda kalmi§tir ki, bu ziimreler Kizilba§ olarak

adlandinlacaktir.

Alaeddin Efendi Erdebili'ye tarikatimn biiyuklerinden olup Halife

Sultan ile ayni donemde tahsil yapmi§ ve Halife Sultan'a damat olmu§tur.

Bociizade, 'Timurlenk'in Hamideli yoresine geldiginde (1402),

Erdebiliyye tarikatma ozel bir sevgisi bulundugu cihetle, §eyh

Alaaddin'in bu tarikata mensup obnasmdan otiirij, diger yerlerde yaptigi

kotiiliikleri Ispartalilara yapmadigi, rivayet edilir" diye kaydeder.

Re§at Ongoren makalesinde', Timur'un Anadolu'dan getirdigi ve

Hace Ali'nin istegi iizerine serbest biraktigi 30.000 Tiirk esirin Safeviyye

tarikatma girmi§ oldugunun nakledildigini yazar. Bunlann bir 90gu daha

sonra Anadolu'ya doner. Bunlar vasitasiyla Teke yoresinde

HamidoguUari ve KaramanoguUan gibi beyliklerden birgok ki§i Hace

Ali'ye intisap eder. Bu durum bolgenin Bekta§ilige sizan heterodoks

ziimreler tarafindan meskun oldugunu gostermektedir.

Kendi adiyla amlan tiirbede medfun bulunan Hizir Abdal Sultan

vakfiyelere gore, 1476 tarihinde Nak§ibendi Halifesi olarak Isparta'ya

yerle§mi§, miiritlerince yeti§tirilen iiriinlerle tekke gelirini saglami§tir.

Kendisi hig bir namazmi kagirmaz, miiritlerini ku§luk, ve gece namazlan

' ONGOREN Re§at, Safeviyye, TDV Islam Ansiklopedisi
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da kilacak, ve her hal igin sabir ve dogruluktan aynlmayacak kimselerden

segermi^. Hizir Abdal, 1531 yilinda vefat ettikten sonra, buraya siginan

Bekta^iler'in etkisi ile, tekkesi zamanla Bekta^i Tekkesi halini alir.

Burada kurulan Tekke Mahallesi sakinlerine de Bekta§i goziiyle bakilir.

Bahattin Yaman'm makalesi', bu dogrultuda son omegi verir. §ehir

merkezindeki Giilcu Mezarliginda yer alan bir mezar ta§i iizerinde, "El

merhuni Iskender Mahallesinde Haci Bekta^ §eyhizade Ahmet Teyfik

ruhuna", ibaresi yer alir. Ne var ki, Ahmet Tevfik'in babasi da bir

Nak§ibendi §eyhi olarak Haci Bekta§ Dergahinda postni§in olarak gorev

yaprm§, memleketi Isparta'ya dondugiinde agmi§ oldugu tekkede

Nak§ibendi tarikati usuliince hareket etmi§tir. Onun Bekta§iligi devlet

tarafmdan Haci Bekta§ Dergahina gorevlendirilmesinden ote degildir.

Isparta'da Kadirilik

XV. yiizyilda ya§adigi kabul edileti Abdiilkadir Efendi'nin aslen

Ispartali olup bir miiddet Fatih Sultan Mehmed'e hocalik yaptigi ve onun

gok yakini oldugu, daha sonra bir ara kazaskerlikte bulundugu, ardindan

Isparta'ya donerek orada vefat ettigi^ileri siiriiliir. Bociizade^onun,

I.Murad donenii bilginlerinden Mevlana Ali Tusi'ye hizmet ederekbazi

' YAMAN Bahattin, Isparta'da bir Mezarta§i ve Hatirlattiklan

^ AKSOY Hasan, Kinalizade Ali Efendi, Islam Ansiklopedisi, TDV
^ Kurulu§undan bu Giine Kadar Isparta Tarihi, I. Ve n. Cilt Bocijzade

Siileyman Sami Isparta eski Mebusu (1851-1932) Bugiinkii dile geviren

ve yaymlayan Dr. Suat Seren
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riitbe ve mansiplar almi§, daha sonra Vezir Mahmut Pa^a'mn

karalamasiyla azledilerek 1467 'de Isparta'da oturmaya memur edilmij

oldugunu yazar. Abdiilkadir Geylani'mn kurucusu oldugu Kadiri

Tarikati'na girdiginden ve kendi isminin de Abdiilkadir oldugimdan

dolayi kari§tmlmamak i9in adi Hacei Sultani/Abdiilkadir Geylani,

sakalim kina ile boyadigindan otiirii, Kinali Sultan/Kinali Abdiilkadir

Efendi olarak §6hret bulmu§tur.

Abdiilkadir Efendi'nin yazili hi9 bir eseri yoksa da mahlasina atfen

BCinalizade lakabiyla bilinen torunu Ali ^elebi (1510-1572) Ahlak'i Alai

adU onemli eseri ile bilirur. Kinalizade AU (^elebi'nin oglu Hasan (^elebi

de (1564-1607) babasi gibi me§hur ve bilgili bir zat idi. Kinalizade 'nin

babasimn 1559'da olen Kadi Emrullah Efendi oldugunu burada not

edelim.

Bociizade Abdiilkadir Efendi'den bahisle, tiirbesi kar§isindaki

Delikli Ta§'dan soz eder. Haftamn Cumartesi ve Per^embe giinleri giin

dogmadan, sabah namazi vaktinde, siska ve hasta olan siit 90cuklanm

yanlarina alan iki kadin kar§i kar§iya gelerek birbirine, "Al 9iiriigii ver

sagi!", diye seslenir. Ve 90cugu ii9 veya yedi kere delikten ge9irerek

birbirine verdikten sonra arkalarina bakmadan, doniip giderler. AUah'in

izai ile 90cuk iyi olur ve siskaliktan kuitulur, derler. Bunu da, Abdiilkadir

Efendi'nin kerameti sayarlar.

Filiz Nurhan ve §irin Gokmen'in 9ali§malanndan ', Abdiilkadir

Efendi'nin tiirbesinin giiniimiizde (^ar§amba ve Cuma giinleri her dilek

' Filiz Nurhan OLMEZ §irin GOKMEN, Isparta 11 Merkezi'nde Bulunan

Tiirbeler
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igin ziyaret edilmekte ve adak adanmakta oldugunu ogreniyomz.

Turbenin kar§ismda bulunan ve Abdiilkadir Efendi'nin kerametiyle §ifa

dagittigina inanilan delikli ta§ ise bir siire once galinmi^tir.

Yasin Erdenk de gali^masinda', Hisar Mahallesi Giilcu Sokak 42

numarali Uyiioglu tiirbesi isimli yerde bulunan tiirbeye bir evin

bahgesinin iginden gegilmekte ve ziyaretgiler tarafindan bugun adak

olarak gikolata, pi§i, ekmek ve helva dagitilmakta oldugunu kaydeder.

Olmez ve Gokmen'in gali^malarindan^ Tiryaki Dede'nin

tiirbesinin , Hisar Mahallesi Giilcii Sokak'da bulundugunu ogreniyoruz.

Ne var ki, gevre halki tarafindan bu Dede'ye adak adamanin iyi

olmadigina dair bir inang oldugu soylenir. Erdenk ise gali^masinda^, bir

evin bahge duvan uzantisma ilave olmu§ tiirbenin iginde ye§il ortiilii bir

sanduka ve dua edilebilecek bir boliim oldugunu yazar. Isminin neden

Tiryaki oldugu mahalle sakinlerince bilinmemekle birlikte halk, Tiryaki

Dede'nin, tiirbesi 30 metre ileride olan Hace-i Sultan Abdiilkadir

Geylani'nin talebesi olduguna inamnaktadir. Ge$ini§ yillarda iginde mum

yakildigi, giiniimiizde ise bunun terk edildigi belirtilen tiirbenin her tiirlii

dilek igin ziyaret edildigi fakat fazla adak adanmadigi soylenir.

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret ve Adak Yerleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Isparta, 2001

^age

^age
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Isparta'da Mevlevilik

Bocuzade'iin' eserinden, Mevlevihane'de gcmulu bulunan

Teberdar^ Mehmet Dede'nin Sefme-i Mevleviye^ adli kitapta yer alan

hal tercuiTEsine gore, aslen Ispartali oldugunu ogreniriz. Saray

Teberdarligi ve Enderuna girmi§ iketi malim mulkunii terk ederek

Mevlevi olmu§ ve Konya'da Mevlana Dergahi §eyhi Bostan (^elebi'den"

Sikke ve Hirka alarak Mevlevi §eyhi olmu§tur. Oruglu ve yaya olarak

birka? defa Hicaz'a gitmi§ ve donu§te §am'a ugrayarak aslen Karamanli

' Bocuzade Siileyman Saini, Kurulu§undan Bugiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayim, Istanbul, 1983

" Silahin icadmdan ewel harp aleti olarak kullanilan 'teber'li bireyler

haklanda kullanilan bir tabirdir. Teberdarlik II. Murad zamanmda

kurulmu§ olup Anadolu halkinin geng ve iri yapili olanlarmdan segilirdi.

Bunlar ordunun oniinde giderler ve yuriiyu^e engel olan §eyleri ortadan

kaldirirlardL Sonralan saray hizmelkarligina miMiasir kalmi§tir.

^ Sefine-i nefise-i mevleviyyan, sh.338

" Bostan Ekber Mustala (^elebi (1554-1631). Babasindan bo§alan

(^elebilik makamina 1603 senesinde 51 ya§inda iken gegen (^elebi

istanbul'daki idare merkezi ile ili§kileri sicak tutmasim bilmi§, zamanmda

Mevleviligin yayilmasina biiyiik gayret g6stermi§tir. Sahih Ahmed Dede

onun muhib, miirid ve muniblerinin sayisinin on sekiz bine ula§tigim

kaydeder.
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olan Kartal Dede'den' halifelik almi§, Isparta'ya gelerek yerle§mi§ ve

Mevlevihane'de ayin yaptirarak Mesnevi okutmu§tur. Bazen ayin yapmak

iizere Minasm ve Sidre'ye giderlermi§. Hatta, Sidrede bulundugu bir giin

Hiztfla kar§ila§tigi, Minasm'daki bir torende din biijmklerinin §ekillenmi§

ruhlanyla kar§ila§tigi rivayet edilir. Dogum ve oliimiine dair bir kanit

olmasa da Bostan ^elebinin ya§adigi I. Sultan Ahmet ve Kartal Dede'nin

ya§adigi 4. Murad donemlerinde sag olmasi gerekmektedir. Teberdar

Mehmed Efendi'nin Fars^a §iirleri vardir. Sagliginda Sanlik hastaligini

tedavi ettigi, Sanlikli hastalarin dili altini ustura ile keserek biraz kan

akittigi soylenir. Bocifeade 1900'lerde tiirbedari olanlannhala butedaviyi

uygulamakta oldugunu kaydeder. Teberdar'in sik sik gittigi Minasin ve

Ahipinan gibi mesire yerleri yaz aylannda, Per§embe erkekler, Cuma

kadinlar olmak iizere biitiin bir mevsim, balk tarafindan ziyaret edilir ve

burada dualar ve miinacatlar okunurdu. Sonralan bu dini merasimler terk

edilerek buralari mesire ve eglence yerleri halini almi§tir. Nuri

Katircioglu eserinde", "Teberdar Mehmet Efendi'nin omriiniin sonuna

kadar tarikat alemi iginde ya§ami§ olup mevlevilige dair bazi yazilan var

ise de biz hi? birini elde edemedik. Bilhassa siilalesinden Fehmi Aksu

dahi o kadar ara§timiaya ragmen bir eser bulamami§tir.", der.

Ancak giiniimiizde Isparta Mevlevihanesi mevcudiyetini

yitirmi§tir. 1908'de Bociizade Tarihinde Isparta'da bir Mevlevihane

olarak varligi tescil edilmekte idi.

' §am Mevlevihanesinin ilk §eyhi Karamanli Dervi§ Kartal Mehmed Dede

(6.1623) tekkenin banisi olup merkadi mescid kismimn kuzey duvanna

biti§iktir.

^ KATIRCIOGLU Nuri, Biitiin Isparta
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Sadik Akdemir'in gali^masindan', yurutmu§ oldugu §eyhlik vazifesi

neticesinde maa§ olarak kendisine tahsis edilmi§ olan yillik 720 akgelik

iicretin tamarmni §eyh Hiiseyin Efendi, Muhzir Ibrahim, Karaagag

Mahallesinden Selman b. Halil ve Molla Ibrahim b. Yusufun

§ehadetiyle eksiksiz olarak aldigini gosteren 1718 tarihli bir belgeden

Mevlevihanenin §eyhinin Yahya Efendi oldugunu anliyoruz. 1734

tarihinde Isparta kadisi Ahmed Efendi'nin yazmi§ oldugu bir berat

ozetinde, Arapzade Sultan evlatlarmdan Dervi§ Mustafa'mn Isparta

Mevlevihanesi'nde hig bir iicret almadan tarikatgi olarak gorev yaptigi

belirtilmi§, ancak hayat §artlari kendisini sikmtiya du§urdugunden

yapmakta oldugu vazife kar§iliginda maa§ baglanmasi hususunda

Dersaadet'e bir arzuhal sunulmu§tur. Dilekge incelendikten sonra,

Istanbul giimriigiinde gorev yapan Bursa mizan-i Hariri mukataasi ve

Hamid tamgasi mukataasi gelirlerinden toplam 25 akge iicret alan Halil

Ayat Murteza isimli zatm, Hamid mukataasi hissesinden sekiz akgelik

boliimii almarak Dervi§ Mustafa'ya devredilmesi, Padi§ah I. Mahmud'un

fermani olarak 25 §ubat 1734 tarihinde de, berat ozetinin zahriyyesine

(arkasina) Dervi§ Mustafa Efendi'nin 1734 senesi Martmdan 1735 yili

Mart ayma kadar bir yillik iicretini aldigini beyan eden bir hiiccet

yazilmi§tir.

1857 yilmda Isparta Kaymakami olarak tayin olan Hasan Rii§tii

Efendi Mevlevi Tarikatina mensup oldugundan, her §eyden once Mevlevi

' AKDEMIR, XVni. Yiizyilm ilk yansinda Isparta'da Sosyo-Ekonomik

ve kiilturel hayat (170 ve 171 numarali §eriyye Sicillerine gore), SDU,

Isparta, 2004
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ayMeri yaptirmakla i§e ba§lar, her hafta Cuma giinleri bir camide

Selamlik diizenleyerek biitun mermjrlan ve subaylan ile birlikte, askerleri

camiye getirtir, kendisi Cirnia namazmdan once camiye giderek yerini

alir, namazdan soma Imam, Hatip, Muezzin ve diger din gorevlilerine

bah§i§ler ve hediyeler dagitirdi.

1861-1863 yiUannda Isparta kaymakami Qerkez Ali Necip Bey,

halkin tuttugu Be§kazali §eyh Osman Efendinin tarikatma ginni§ ve ilk i§

olarak Mevlevihanenin onarimma ve Isparta Ru§diyesi'nin yapimina

ba§lami§tir.

1863 - 1866 yiUari arasinda kaymakamlik yapan Hiiseyin Necip

Efendi'nin ko§k yapmaktan ote hizmet verememi§ oldugu soylenir. Bu

donemde dikkatler, Ayazma mesireligine gevrilmi^tir. Hiiseyin Necip

Efendi'nin Mevlevihaneyi tamir ettirmi§ oldugu kaydedilir. Mevlevilere

ait bu dergahm 1878 senesinde meydana gelen sel neticesinde yikildigi,

kayitlarda yer almaktadir.

1912 yilmda basimi yarim kalan Konya Salnamesi"nin iginde,

Mevlana Dergahi son postni§inlerinden Veled (|^elebi (Izbudak, 51.1953),

Mevlana ve etrafmdakileri anlatan bir menakibname yazmi§ ve

ne^retmi^tir. Bu Menakib'in sonunda o, mezkur tarihte faal olan

Mevlevihanelerle §eyhlerinin, ayrica mevlevihanelerin banilerini veya

tiirbelerinde yatan zatlarin isimlerini igeren eklemi§ oldugu listede Isparta

Mevlevihanesinden ve §eyhinden soz edilmedigi gibi, 1915'te "Goniillii

Mevlevi Taburu"na katilan Mevlevi §eyhlerinin listesi iginde de

Isparta 'daki Mevlevi jeyhinden soz edilmez.
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Bociizade'riin Isparta'nin son Mevlevi §eyhi hakkindaki

du§unceleri eserinde' yer alir. "Ali Dede'nin Babasi zamanmda Mevlevi

Dergahinda her cuma ibadet ve ayin yapilirdi. Babasi Mehmet Dede'nin

oliimiinden sonra, oglunun bu posta oturmasim ve dergahi ya^almasmi

arzu ederdik. Bu yolda, Konya Mevlevi §eyhi Halim Qelebi hazretlerine,

bizzat ben rica ve tavassutta bulimdum. Fakat, bir intibah goremedim Ali

Dede'yi, Belediye azaligina te§vik edenlerden birisi de bendim. In^aallah,

bu olaydan sonra Mevlevi postuna doner de diinya ve ahret ukubatmdan

kurtulur." 1915 den 191 8'e kadar ve 1921 ba§indan sonuna kadar ikinci

dela olarak (bir yil) Ali Dede'nin Isparta Belediye Ba§kani olarak gorev

yaptigim goriiriiz. Bociizade'nin hatali buldugu belediye uygulamalan

dolayisiyla ele§tirisine maruz kalan Ali Dede, Isparta Miidafaa-i Hiokuk

Cemiyeti'nin kurulu§ ve ba§kanliginda bulunur. Soyadi kanunuyla birlikte

Aksu soyadini alan Ali Dede'nin oglu Fehmi Aksu'nun da Isparta' da

hizmetleri vardi/.

'age

^ Mehmet Fehmi Aksu, Ali Dede'nin ogludur. Konya Lisesi'nde okurken

1. Diinya Sava§i ba§ladi. Liseyi bitirmesi igin son iiq sinavi kalmi§ti. Son

smavlarma giremeden askere alindi. Babasi ve kendisi, "Vatan elden

gidericen egitimin geregi yok, once vatani kurtarmak gerek.", dii§iincesini

benimsedi. Misir'da esir dii§tii. Okulda ogrendigi Fransizcasim esir

kampmda geli§tirdi. Uzun bir esaret doneminden sonra memleketine geri

dondii. Milli Miicadeleye katildi. Kurtulu§ sava§inda Garp cephesinde

9arpi§mi§tir. Yunanlilan batiya dogru siiren oncii birlik iginde

bulunmu§tur. Afyonkarahisar'in §uhut ilgesine girdiklerinde e§inin ebe

olan teyzesini §uhut cephe gerisi Seyyar hastanesinde arami§ ama

bulamami§tir. Yunaiiilann teyzesini ka^irdiklan veya lin? ettikleri

s6ylenmi§tir. Istiklal Madalyasi sahibidir. Cumhuriyet'in ilanindan sonra

184



Isparta'da Nak§ibendiyye

Bociizade'ye gore', Hizir Abdal Sultan 1476 tarihinde

Nak§ibendi halifesi olarak Isparta'ya yerle§nii§, ve burada muritleri

tarafmdan yeti§tirilen uriinlerle, tekkenin geliri saglamm^tir. 1531 yilmda

velat eden Hizir Abdal i^in "Canina ola Rahmet!"s6zu, ebced hesabiyla

oliimune tarih du§urulmu§tur.

Anlatildigina gore, Golciik bogazmda iyi bir igme suyu bulan

Hristos adindaki bir Rum, bu suyun bir kismim Musluman mahallelerine

vermek isteyince kilisesi tarafindan aforoz edilmi§. Hizir Abdal, kendi

tekkesi arazisinden gegirtmek iizere, suyun kendi mahallesine kadar

gelirilmesini ve tiirbesi yamndaki Ak Oluk veya Ta§ Oluk denilen hayrat

9e§menin halka agilmasini saglami§tir Si:yu bagi§layan hayir sahibi

s6ylenmi§tir. tstiklal Madalyasi sahibidir. Cumhuriyet'in ilamndan sonra

kurulan Cumhuriyet halk Firkasina bagli Isparta Halkevi'nin kuruculari

arasinda yer almi§, ba§kanligim yapmi§tir E§i Suat Hanim, Isparta'da

§apka takan ilk kadinJardan olup e§inin tiim 9ali§malarina destek

olmu§tur Isparta yoresinin tarihi ve diliyle ilgili ara§tirmalar yapti,

gali§malari halkevi yanlannda yayinlandr Tiirkiye'de metodik ilk yer adi

9ali§masim yaptigi igin donemin iinlii edebiyat tarili9isi Fuat Kopriilii

tarafindan takdir edildi.l936'da Isparta tli Yer Adlan adli eseri yazdi.

Yaptigi gah^malarla dikkati 9eken Fehmi Aksu, 1932'de Atatiirk

ba§kanliginda Do]mabah9e Sarayi'nda yapilan ilk Tiirk Dil Kurultayi'na

davetli olarak katildi. Vefat haberi (Mart 1957) Mustafa Kemal tarafmdan

kurulan Ulus Gazetesi'nde birici sayfadan bildirUdi.

' Bocijzade Siileyman Sami, Kurulu§undan Bugiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayim, Istanbul, 1983
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Hristos oldugiinde, Hristiyanlar dini ayin yaptirmami§lar. Kendisi

sagliginda Musliiman olmadigindan ne §ekilde gomulecegi Hizir Abdal'a

somldugunda, "Yaptindigi ge^melerden birinin ustiine gomulmesini",

s6ylemi§ ve oyle yapilmi§tir, derler. Olumunden sonra gelen halifeleri

zamamnda, tekke yava§ yava§ arazi kaybelmi§, ve sonimda tiirbe ile

civanndaki birkag evden ibaret kalmi§tir. Ak Olidc ^e^mesinin arkasmdaki

kugiik bir yerde keramet gosterdikleri samlan birkag ki§inin mezarlan da

vaidir. Bunlara Hiziragazadeler denir.

Filiz Nurhan Olinez ve §irin Gokmen'in gali^malanndan'

ogrendigimize gore, Hizir Dede Horasan'dan Anadolu'ya gegen Turk

buyiiklerinden biridir. Kaynaklarda onun felsefe bilgird oldugundan soz

edilir. Onun oliimune kadar, §imdiki Ak Oluk Camii'nin bulundugu yere

in§a ettirdigi dergahmda, elli yili a§kin bir sure hizmet etai§ ve vasiyeti

geregince, yine kendi adiyla anilan Hizirbey Mahallesi'ne, Ak Oluk Cami

karjisinda bulunan tiirbeye g6mulmu§tur. Bekta§iler bu tiirbeyi ziyaret

etmek igin gevre illerden ve Kayseri, Sivas, Erzincan'dan gelip dua

etmektedir. Bu tiirbeye Hizir adindan dolayi acele i§i olanlar ve ozellikle

biran once ^ocuk sahibi olmak isteyenler gelmektedir. Bu tiirbe, tiirbedari

tarafmdan (^ar§amba ve Cuma giinleri ziyarete agilmaktadir. Birkag yil

onceye kadar Hizir Dede'den kalan takunyalarm viicudun ge^itli

bolgelerine siiriilerek §ifa bulunacagina inamlmakta idi.

' OLMEZ Filiz Nurhan, GOKMEN §irin, Isparta 11 Merkezi'nde Bulunan

Tiirbe ler

186



Bu uygulamamn guniimuzde yapilmamasmm nedeni, atadan turbedar

olan Sevim Hamm'in birkag yil once rahatsizlamp tiirbedarligi birakmasi

ve takunyalan da kendisine Dede'den kalan miras kabul ederek evine

goturmesidir. Guniimuzde rahatsizligi olanlar iig Ihlas, bir Fatiha okuyup,

U9 kez Hizir Dede'nin sangmi ba§larina gegimiektedirler. Ziyaret^iler,

Hizir Abdal'in mezannm etrafini dualar e§liginde u? kez dola§ip, "Hizir

Dedem, senin sozun Allah 'in yamnda bizim sozumuzden daha gegerli

bizim adimiza ....i^imizin ya da dilegimizin olmasi igin Yite

Yaradanimiza dua ediver", diyerek dilekte bulunmaktadirlar. Genellikle,

dilekleri kabul olan ziyaret^iler ya fakirlere yemek yedinnekte ya da

tiirbeye supiirge, temizlik malzemesi gibi her hangi bir hediye almaktadir.

Yasin Erdenk gali^masmda', tiirbe kapisinm egilerek igeri girmeyi

saglayan ufak yapida oldugimdan soz ederek i^eride sandukadan ba§ka

dua kitaplari, Kur'an-i Kerim ve bazi e§yalar ile duvarlarda dua ve sure

levhalari bulimdugunu kaydeder. Anlatildigina gore, Devlet Hastanesi

yolu yapilirken tiirbe yikilmak istenmi§, fakat i§ makinelerinin biorada

9ali§mamasi sebebiyle tiirbe yikilamami§ ve yol tiirbenin kenanndan

ge^irilmi^tir.

Mahmut Kiyici'^ 'Davgana §eyhi' diye iin kazanmi§ olan Mehmet

Nuri Efendi'nin 18. yiizyilin sonlarinda veya 19. yiizyilin ba§inda

dogmu§ olabilecegini ileri siirer. Babasi Ahmet Tevfik Efendi'dir.

Gengliginde Istanbul'a gelerek zamamn gerek pozitif bilimleri, gerekse

' ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret Ve Adak Yerleri, Yiiksek

Lisans Tezi, SDL), Isparta, 2001

^ KIYICI Mahmut, Ispartali ve Isparta 'ya Hizmet etmi§ Biiyiik Adamlar,

Golta§ Kiiltiir Yaymlan
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din bilimleri iizerinde iyi bir ogrenim goren Mehmet Efendi Sultan 11.

Mahmut'un son, Abdiilmecifin ilk iki saltanat yillarmda olmak iizere

1838-184 Isenelerinde dort yil 'huzur-u humayun muhatapligi'nda

bulunvir'. Sultan II. Mahmud, Yenigeri Ocagini ortadan kaldirdiktan sonra

Ocaklari buliman Haci Bekta§ Veli Dergahinda irade-i seniyye ile ihdas

oilman Nak§ibendi postni§inligi 1841 senesinde Mehmed Efendi'nin

uhdesine tevcih olunur. Sultan II. Mahmud'un vefati ile ba§layan ve

Sultan Abdiilmecid'in tahta ciilusu iptidalarmda giderek artan

kan§ikliklar igersinde vazifesini ifa eylemi§ ise de Bekta§iler ayaklanarak

Mehmed Efendi'ye rahat vermedikleri igin suikastten korkup ailesi efradi

ile bir gece firar eder. Arkasindan takip etmelerine ragmen Kizilirmak'tan

mucize kabilinden gegip Kir§ehir'e iltica etmi§, oradan da Isparta'ya

gitmi§tir. Bahattin Yaman makalesinde^ §eyhin 1840 senesinde istifa

etmi§ oldugunu yazar. Donemin Nigde kaymakamma devletin gonderdigi

yazida istifarun kabul edildigi beyan edilir, ancak yerine yine bir

Nak§ibendi'nin atanmasi istenir. Bir miiddet sonra Mehmed Nuri Efendi,

tekrar §eyhlige atanir. Vakfin gelirlerinin payla§imi ile ilgili gikan kavga

sonucunda Nak§ibendi §eyhi Mehmed Nuri Efendi, Haci Bekta§ Veli

Hankahi'ndan kagmak zorunda kalrm^tir. Isparta'da Iskender

Mahallesinde o zaman Haci Yunus ve daha sonralan giiniimijzde

Davganali Evi diye amlan evi satin alir. Bu ev Dereli Sokagi sonundaki

eski Miiftii Efendi Medresesi (§imdi Ali Efendi Camii) k6§esinden sola

ince Sokak'a doniince, sagda iki katli ta§ merdivenli ixq veya dordiincii ev

olup Zeki Siimer Beylere aittir. Sonra bu evin dogu kismina iki katli bir

MARDiN Ebul'ula, Huzur Dersleri I-II-III, Istanbul, 1966
' YAMAN Bahattin, Isparta'da bir Mezarta§i ve Hatirlattiklan
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tekke yaptmr. Ve oliinceye kadar bu tekkede Nal'C^ibendi §eyhligini

surduriir. Agn ve sizi giderici dialan, buyiik muhiir §eklinde basilmi§

muskalan ile iin yapmi§ olan §eyhin Pazartesi ve Cuma geceleri tekkede

dervi§leriyle ayirJer diizenledigi nakledilir. Tekkenin mail ve geliri

yoktur. Zamanm muftiisu Tahsin Efendi'nin azli iizerine onun yerine

1866-1868 tarihlerinde bilfiil Isparta muftulugu yapmi§ olan Mehmet

Efendi 1870 yilinda vefat eder ve vasiyetine uyularak evinin altina

defiiedilir. Davgana Tekkesi 1924'te Tekke ve Zaviyelerin kapatilmasina

kadar gali^ir halde kalmi§tir. Kiyici, kendisinden sonra teklieyi oglu

Mehmet §air Efendi ve ba§kalannin y6netmi§ oldugunu kaydederse de,

Bociizade Siileyman Efendi' §eyhin oliimiinden soma oglu Tevfik

Efendi'nin babasimn yerini alamadigmdan Tekkeyi damadi Miiftii §akir

Efendi'nin bir siire y6netmi§ oldugunu yazar. Yaman ayni makalesinde,

Ahmet Tevfik Efendi'nin Giilcii Mahallesindeki kabristanda bulunan

mezar §ahidesinden 1897 tarihini verir. Ara§tirmalari neticesinde;

iskender mahallesinde, Ali Efendi Camii'nin giineyinde yer alan Ince

sokaktaki Davganali Evi'nin yeri tespit edilir. Zemin kati ta§ duvar olarak

in§a edilen iki katli evin list kati ise, yerel tabirle "himi§ " teknigiyle, yani

Bagdadi teknik ile in§a edilmi§tir. Ev halihazirda metmk ve harap

durumdadir. Evin civanndaki kom§ularla gorii^meleri esnasmda; evin alt

kalmdaki odanin birinde daha once bir mezar oldugu ve mezann kagak

kazilar nedeniyle tahrip edildigini ogrenir. Mezann bulundugu oda

incelendiginde ise, burada kazi yapildigi ve mezann tamamen tahrip

edildigi goriilijr.

'age
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Aynca Venice Mahallesindeki kabristanda medfun bulunan Tez

Murat Dede'nin de halk arasinda Nak§ibendi tarikatma mensup oldugu

rivayeti Olmez ve Gokmen'in gali^malarmda yer alir.

Isparta'da Sadiyye

Bociizade'iiin eserinde' Isparta'daki medreselere tahsis etmi§

oldugu bolumden anla§ildigina gore Sa'diye Medresesi adiyla amlan

yapimn, kurucusunun mensup oldugu tarikat^ sebebiyle §ehirdeki Sadiyye

tarikatimn da merkezi oldugunu ogreniyomz. Isparta'daki medreselerin en

eskisi (^elebiler mahallesindeki Sadiye Buk'asi'dir. Bu medresenin Hicri

1280 yilmda Siileyman oglu Seyit Sijleyman tarafindan kargir olarak in§a

edildigi, halen duvarlarinda bdunan iki ta§ta kazilmi§ yazilardan

anla§ilmaktadir. Arap^a yazilan bu kitabelerden birinde 'Bu miibarek

medresenin Feramuz'un oglu Sultan Alaeddin Keykubat III.

' Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§undan Bugiine Kadar Isparta Tarihi,

Serenler Yayiru, Istanbul, 1983

^Sadiye veya Cibaviye admi kumcusu Sa'deddin el Cibavi (61300 veya

1335)'den alan bir tarikat. Oliimiinden gok daha sonra Misir ve

Tiirkiye'de yayilmi§tir. Deliligi tedavi ederlerdi. Bir kagit pargasi iizerine

ge^itli dualar yazilir ve bu kagit suya islanirdi. Hasta bu suyu igerek

iyile§irdi. Aynca hastamn yazilan muskayi da yaninda ta§imasi

gerekliydi. Bu tarikata mensup ki§ilerin yilanlar iizerinde ozel tesirleri

oldugu soylenir. Aynca Misir'da yilanlan te§hir ederlerdi. On iki terkli

kiilah giyer, sanmtirak bir sank sarar, yaya dola§irlar ve sa^lanni

uzatirlardi.

190



zamamnda, Suleyman oglu Suleyman tarafmdati yaptmldigi', diger

kitabede '678 yili Ramazanmda yapildigi' yazilidir. Isparta'mn,

Selgijklular tarafindan alinmasiyla buradan Hnstiyanlarin gog ettigini, adi

gegen medresenin yerinde bulvinan Ayasofya admdaki kilisenin

depremden yikilmasiyla, bu ta§lardan ve yerden faydalanilarak mezkur

Buk'amn in§a edildigini Hnstiyanlar soyler ve senede bir giin bu medrese

yerini ziyaret ederler. Sadiye Tarikati, adim, kurucusu Sa'dettin El

ibavi'den alan bir tarikat olup, kurucusunun 1300/1301-1335/1336

tarihinde vefat ettigi, bu medreseyi in§a eden zatm da ayni tarihlerde

oldiigu, bu tarikata mensup oldugundan, medresesine Sa'diye Buk'asi

adim verdigi anla§ilmaktadir. Bu medresede §eyh Sadi'nin eserleri

okutulmakta imi§. Medrese kurucusunun, Isparta ve havalisinde buraya

vakfettigi tahsisatin hicri XI. yuzyila kadar alindigi ve bu tarihe kadar

evlad ve ahfadmdan ve zamanin yeti§mi§ bilginlerinden ^ogunun biorada

hocalik ettikleri bilinmekte ise de kimler oldugu tespit edilememi§tir. Son

miiderris, Seyyit All Efendi'nin 1757'de oliimu ile yerine oglu Hasan

efendi, onun da 1788 'de olmesi ile oglu Hiiseyin efendi onun da 1812'de

olmesi ile oglu Haci Hasan efendi gegmi^tir. Bu zat Farisice bilimleri iyi

okutur ve bu arada edebiyat, ziraat ve ticaretle de me§gul olurmu§. Edip

ve zarif bir zat oldugundan meclislerinde degerli insanlar bulunurmu§. Bu

zatm da 1857'de vefatiyla miiderrislik ogullan Ali, Ismail ve §aban

Efendi'lere kalmi§sa da Ali Efendi kadilik'ta, digerleri ticaretle me§gul

olduklanndan medrese uzun siire kapali kalmi§. Ismail Efendi'nin oglu

Haci Hiisnii Efendi Cumhuriyet'in kumlusimdan itibaren oliimiine kadar

Isparta Meb'usu idi. Medresenin kurucusu Siileyman efendi'nin mezari

medrese i9indedir.
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Sadik Akdemir gali§masmda', Isparta'da Selguklu donemine ait en

eski eser olarak (^elebiler Mahallesinde Sadiye Buk'asi Medresesi

oldugionu ileri siirer. Kitabeye gore bu medrese, Anadolu Selguklu

hukiimdarlanndan in. Alaeddin Keykubad zamanmda 1298 yilinda

Siileyman oglu Selman admda bir hayirsever tamfindan yaptinlir.

Biti§igine de fakirlerin kalabilecegi bir "Yoksullar Yurdu" in§a edilir.

Bina mijteaddit yanginlar gegirir. Ancak kitabesi Tahir Erdem tarafmdan

fotografi ^ekilerek yayunlanmi^tir. Bu medreseyi, 1927 yilmda Isparta

mebusu Haci Hiisnii Efendi^ hususi muhasebeden satin alarak ev haline

' AKDEMIR M. Sadik, Osmanli Ar§iv Belgelerine Gore Isparta'da Vakif

Hizmetleri, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 1997

^ 1871 dogumlu Hiiseyin Hiisnii'niin babasi Bahizade Es Seyyid Hafiz ve

hattat Ismail Hakki Efendidir. Annesi Helvaci Haci Abdi Efendi'nin kizi

Hafize Faden Hanim'dir. llkogrenimine dedelerine ait Sadiye Buk'asi

Medresesinde o tarihlerde miiderrislik yapmakta olan Uluborlulu Haci

Ibrahim Efendi'den ders almakla ba§lar. Ug yil sonra adi gegen zatin

oliimii iizerine ogrenimini siirdiimiek iizere Konya'ya gider. Orada

Karatay Medresesinde Miiderris Kastamonulu Mehmet Hulusi oglu §akir

Efendi'den tezhip ve hadis ilimlerini ogrenerek icazet alir. Yine burada

Giimii§haneli §eyh Ahmed Ziyaeddin tarafmdan icazet verilmi§ bulunan

Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi'den ders goriir. Sonra Konya'dan

istanbul'a gegip asil memleketi Igel olan fakat Istanbul'a yerle§mi§

bulunan Es Seyyid Mustafa Asim Efendi'den ogrenimini tamamlayarak

Isparta 'ya doner. Karaosmanoglu Azmi Efendi'nin kizi Kamile Hanim ile

evlenir. 1902'de giinliik bir akge iicretle Sadiye Buk'asina fermanla

miiderris olarak atanir. 1903 yilinda giinliik on ak^e iicretle Kutlu Bey

Camii vaizligine getirilir. 1904'te Nakibii'l e§rafkaymakamligi riitbesiyle

odiillendirilir. 1906'da ilmiye sinifma ait ileri derecedeki riitbelerden

"Edime Payesi ve Riiusu" riitbesi verilir. 1909'da iki Miisliiman ve bir
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getirir. Akdemir, giinumuzde bu eski medreseden higbir iz kalmamakla

birlikte kitabesinin de nerede oldugionu tespit edemediklerini kaydeder.

"Edime Payesi ve Riiusu" riitbesi verilir. 1909'da iki Musliiman ve bir

Rum iiyeden olu§an mahkemeye iiye segilir. Bu gorevini 1913 yilina

kadar surduriir. 1914'te 11 Genel Meclisi iiyesi se9ilir ve Isparta'yi temsil

etmek iizere Konya'ya giderek iki yil orada kalir. 1916'da Isparta

muftuliigune atanir. Bu gorevi yiirutuiken 1917'de yine ilmiye simfina ait

biiyuk riitbelerden izmir Paye-i Miicerredi riitbesi verilir. Bir ay sonra da

Mahre9 Payesi'ne yukseltilir. 1918 yilinda Haremeyn -i §erifeyn Payesi

ile Mekke MoUaligina atandigi kendisine bildirilirse de, I.Diinya Sava§i

sona ermi§, Osmanli Devleti bu sava§tan yenik 9iktigindan arzu edilen

goreve ba§lamasi ger9ekle§memi§tir. Hiirriyet ve ttilaf Firkasinin iktidara

gelmesi ile HiiseyinHusnii Bey'in de gorevine son verilir. Bu sirada Milli

Kurtulu§ Sava§i ba§lami§ bulunmaktadir. Yaprian bolge toplantilarindan

Nazilli'deki kongreye Isparta'yi temsUen delege olarak katriir. On gun

kaldigi kongreden dondukten sonra Afyonkarahisarli Ku9uk Mehmet Efe

ve efenin adamlari ile birlikte mutasarrifligi i§gal ederler. Kurtulu§ Sava§i

boyunca Milli Cephenin kuwetlenmesi i9in durmadan 9ali§ir. 1920'de

a9rian Meclise birinci donem Isparta milletvekUi olarak katriir. Bundan

sonra da 1946'ya kadar yirmi alti yil boyunca Isparta milletvekili olur.

Birinci MecUste bulundugu ve Kurtulu§ Sava§ina katildigi i9in kirmizi

ye^il §eritli tstiklal madalyasi ile odiillendirilir. Ayrica kendisine vatani

hizmet tertibinden aylik baglamr. Bunun di§inda memurlu ve

milletvekilliginden dolayi emekli ayligi da almijtir. Soyadi kanunu

yiiriirluge girince eski aUe adi olan Bahiri'nin kar§iligi olan Ozdamar

soyadim se9er. Hiiseyin Hiisnii Beyin Feraiz adinda bir kitabi vardir.

1961 'de vefet eden Hiiseyin Hiisnii Bey Aldan Efendi Mezarligina

defiiedilirse de, ilgiU kanuna gore cenazesi be§ yil sonra Isparta Askeri

§ehitligine nakledUir.
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Degerlendimie

§ehir merkezi gagda^la^madan payini alsa ve hatta Tiirkiye'iiin

huzuru ya§ayan sayili §ehirlerinden biri olsa da, Egridir ve Uluborlu'nun

tarih i9indeki onemlerine gore hak ettikleri yerde olmadiklanna dair bir

du§unce, ister istemez insanin zihnini kurcaliyor. Yiiksekge bir tepeden

bakildiginda, gol ve kiyismdaki §ehir insanlanyla hayal ufkunu zorlayan

masalimsi bir diinyaya adeta davetiye gikanyor. Gegmi^te zihinlerine

kazinan goriinii^iin etkisi ile bu renkli cografyanm misafirleri olan

seyyaMar, bu gijzelligin ardinda gizlenen ruhun bijyiikliigiinii bilseler,

muhtemelen buradan aynlmak da istemezlerdi. Egridirlinin atalan

ta§ramn ortak hikayeyi ya§ayan insanlan olarak, Berdelinin menkibesini

payla§an §ahsiyetlerden izler ta§ir. Az otede Barla ise, sadece uzak

gegmi^i ile degil kendisine asli hiiviyetini kazandiran yakin gegmi^i ile de

imokaddes mekanlar arasmda yer alir.

Tiirkiye'de restorasyonun altin gagim ya§adigimiz §u giinlerde,

Uluborlu'nun da payini almasi ho§ olurdu. Modemle§me adina eski

§ehirleri zamanin tahribine terk etmek nasil kagimlmaz goriinse de, her

ta§i mazinin hikayesini aksettiren o eski §ehri dola§irken, terk edilmi§ligin

buruklugunu hissetmemek kolay degil. Bu duyguyu Anadolu'nun bir 90k

§ehrinde ya^amak, sanki degi§tirilemez bir kader.

194



INDEKS

Abdiilkadir Efendi, 19

AhAUDede, 136

Ahdibek Erenler, 136

AM l^emseddin, 158, 160

Ak^emseddin, 86, 142

Aldan Efendi, 16

AliBaba, 102, 167,168

AliDede, 136, 186
Andik Dede, 52

Arap Be§ir Dede, 50

Asian Baba, 56

A§agi Tekke, 55

A§ikBaba,166, 168

AyakDedesi, 11

AyazmanaDede, 137

Aydinli Dede, 166, 168

Ayirt Dede, 50

Aziz Dede, 123

Baba Sultan, 69, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 84, 99, 148,

149, 150

Be§irDede, 51, 52, 137

Bulla Hatun, 161

Burcu Bey, 78

Cebeli Sultan, 134

Cemal Efendi, 168

^alca Dede, 66

Call Dede, 129

CahkDede, 154

Q^amdibi Dede, 167

^ayirli Mescit, 63

Qmili Dede, 124

QzikDede, 168

giomakli Baba, 166, 168

Dedeba^i Dedesi, 172

Dervi§ §iikrii, 169

DevranDede,116, 117

DidecikDede, 155

Didecik Dedesi, 169

Dogan Baba, 165, 166

Ebubekir Dede, 9

Efendi Sultan, 162, 190

Eli Kepfeli Dede, 115

Elyaz Tekke, 55

Emir Ahmet, 166, 169, 171

Erenler Dede, 67,138

Erzade, 156

Eyiip Dede, 48

Gelincik Ana, 139, 174

Gokmen Dede, 66

Gokveli Sultan, 9

GiilBaba, 116, 149,150

Hacei Sultani/Abdiilkadir

Geylani, 180

Haci Hiiseyin Efendi, 34

Haci Ibrahim Efendi, 167,

194

Haci Osman Dede, 167

HaUfe Sultan, 19

Halil Bin Ahmet, 63

Hasan Dede, 105, 106, 112,

131, 140, 161

Hidir Baba, 141

HidirhkDede, 64

Hmr Abdal Sultan, 22, 178,

187

195



Huseyin Ba§ Dede, 8

Huseyin Dede, 57, 58, 129

Ihlamur Dede, 7

I§ikli Tiirbe, 171

ibrahim Dorum Dede, 141

Ibrahim Ethem, 166, 168

ihbar BiUezi, 167

ilyas ve Destab Baba, 54

incili Cavu§, 23

incirii Dede, 49

Kabak^i Dede, 49

Kadi Dede, 124

Kan Dedesi, 49

KaraDede, 115, 125, 142

Karaagir Dede, 57

Karaca Ahmet, 78, 80

Karacaahmet, 80, 142

Kavak Dede, 168

Kaya Dede, 129

Keklik Dedesi, 172

Kendirii Baba, 166,168

Kerim Dede, 48

Kesikba§ Dede, 5

Kirali Dedesi, 172

Kizildag Yatiri, 156

Kirii Dede, 123

Kocabiyik Eren Dede, 64

Koru Dede, 125

Kose Ahmet, 166, 168

Kurt Dede, 55

Kutgi Dede, 172,173

Kutup ibrahim Dede, 146

Mehmet ^elebi Sultan, 59,

77,87,89,90,91,92,94,

96,97,98,99,100,115

Mehmet Emin Efendi, 35

Mehmet Nuri Efendi, 39, 189

Mente§ Dede, 156

Miski Dede, 57

Muharrem Dede, 4

Musa Dede, 58

Mustafa Dede, 135, 143

MiirselPehlivan, 141

Nohutlu Baba, 167, 173

NuhtuDede, 166, 168

Nurullah Dede, 120

Osman Efendi Dede, 65

Osman Ziihdii Efendi, 36

Omer Efendi, 38, 114

Palaz Baba, 72

Pehlivan Dede, 125

Fir Mehmet Halife, 73

Piri Halife, 22

Pin Halife, 81, 84, 85, 86,

87, 89, 93

Polat Dede, 143

Purtuklu Dede, 155, 157

Sag A§ik Dede, 54

Sagir Dede, 174

Said Nursi, 41

Savdigan Dede, 174

Sefer Dede, 146

Selman Baba, 166, 168

Seyyid §erif Ali, 162

Sitma Dede, 3, 155

Sitma Dedesi, 3

Sinan Baba, 130, 131

Sinop Dede, 54

Siiliiklu Dede, 127

196



Siimbul Arap, 144

Sut Dedesi, 78, 79

§ehit Fethi Bey, 5

§ehit Osman Dede, 2

§ems-u Kamer, 54

§eremet Dede, 1

§eydi Halife, 18

§eyh Ahmet Sultan, 146

§eyh Burhaneddin, 72, 100,

102,103,112,113,114
§eyh Dagistanh Haci

Mustafa Dede, 138

§eyh Haci Hasan, 167

§eyh Hasan, 164, 167, 174

§eyh Hasan Efendi, 164,

167, 174

§eyh Ismail Efendi, 22

§eyh Kili^aslan, 162

§eyh Mehmet Dede, 53

§eyh Mehmet Efendi, 36

§eyh Mehmet Emin, 38

§eyh Murad, 72, 77

§eyh Muslahattin Dede, 151

§eyh Muslihiddin, 78

§eyh Recep Efendi, 10

§eyhulislam Elberdai, 72, 77

§ikem Dede, 133

§irin Baba, 131

Tarlapinari Dedesi, 127

Ta§h Dede, 65

Teberdar Mehmet Dede,

182

Tekke,4,25,31,35,39,

64,74, 127,133,134,

152, 179,191

Tez Mehmet Dede, 132

Tez Murat, 44, 77, 121, 192

Tez Murat Dede, 44

Tiryaki Dede, 181

Torusoglu Dede, 168

Ulu Mehmet Dede, 168

Uzun Er, 147, 148, 149

Uzun Musa Dede, 65

tjmmi Nine, 55

VeU Efendi, 66

Yakup Dede, 47

YalincakBaba, 139, 150

Ye§U Dede, 168

Yunus Emre, 127, 128, 133,

159, 163

YusufYunus, 166

Zorti Baba, 74, 76, 77

197



Kaynakca

Kitaplar

1. Bociizade Siileyman Sami, Kurulu§imdan Bugiine Kadar

Isparta Tarihi, Serenler Yayini, Istanbul, 1983

2. Bociizade Siileyman Sami, 0? Devirde Gordiiklerim,

Kiiltiir Bakanligi, Ankara, 2008

3. §ENOL SUMER, A'dan Z'ye Isparta'mn El Kitabi,

4. §ENOL SiJMER, Ispartali Rumlar

5. KIYICI Mahmut, Ispartali ve Isparta'ya Hizmet etmi§

Biiyiik Adamlar, G61ta§ Kiiltiir Yaymlan,

6. KATIRCIOGLU Nuri, Biitiin Isparta

7. Komisyon, Isparta'nm FoMorik Yapisi, Isparta Valiligi,

Isparta, 1998

8. Uluslar arasi Bekta§ilik ve Alevilik Sempozyumu 1, SDU

ilahiyat Fakiiltesi, Isparta, 2005

9. Charles Texier, Asie Mineur, Paris

10. Arundall, F. V. J. , Discoveries in Asia Minor -I-

11. Cihanniima

198



12. Sefme-iNefise-iMevleviyyan

13. MARDiN Ebiil'ula, Huzur Dersleri I-II-III, Istanbul,

1966

14. ATAYi Ataullah Nev'izade, Zeyl-i §ekayik

15. NURSi Said, Barla Lahikasi, Envar Ne§riyat, Istanbul,

1995

Tezler

1. ERDENK Yasin, Isparta Yoresi Ziyaret Ve Adak Yerleri,

Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2001

2. KESKIN Ha§im, Isparta ve Civarmda Ya§ayan Halk

inan9lari, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni.,

Isparta, 1998

3. tJNAL Erdin9, Isparta ve il9elerinde Bulunan Selyuklu ve

Osmanli Donemi Yapitlarmm Kitabeleri, Yiiksek Lisans

Tezi, Dokuz EyliilUni., Izmir, 1999

4. GODE Halil Altay, Isparta Efsaneleri Uzerine Bir

Ara§tirma, Doktora Tezi, Selfuk Uni., Konya, 2002

5. AKDEMIR M. Sadik, Osmanli Ar§iv Belgelerine Gore

Isparta'da Vakif Hizmetleri, Yiiksek Lisans Tezi,

Siileyman Demirel Uni., Isparta, 1997

199



6.AKDEMiR, XVIII. Yiizyilm ilk yansmda Isparta'da

Sosyo-Ekonomik ve kultiirel hayat (170 ve 171 numarali

§eriyye Sicillerine gore), SDU, Isparta, 2004

7.0ZTURK Hakan, 186 Numarali §eriyye Siciline Gore

Hamid Sancagmm Sosyal, Kiiltiirel ve Ekonomik Yapisi,

Yiiksek Lisans Tezi, Firat Uni., Elazig, 2003

8.KARAMAN Durmu§, Diinden Bugiine Yalva? Tarihi,

Yiiksek Lisans Tezi, Erciyes Uni., Kayseri, 1991

9.ERDEMiR (PALAZ) Hatice, 1240-1244 (1824-1829)

Tarihli 181 Numarali Isparta §eriyye Sicili, Yiiksek Lisans

Tezi, Sel9ukUni., Konya, 1994

lO.PUL Ay§e, H. 1151-1154 Tarihli Isparta §eriyye

Siciline Gore 18. Yiizyilda Isparta'nm Sosyo-Ekonomik ve

idari Yapisma Dair Bir Ara§tirma, Yiiksek Lisans Tezi,

Ankara Uni., Ankara, 1994

ll.ERDEMiR Halil, 1246-1254 (1831-1838) Tarihli 183

Numarali Isparta §eriyye Sicili Uzerine Bir Inceleme,

Yiiksek Lisans Tezi, Selguk Uni., Konya, 1995

12.GEDiK Nurhan, 187 Numarali Isparta §eriyye Sicili,

Yiiksek Lisans Tezi, Sel9uk Uni., Konya, 1997

200



13. DOGAN Goniil, Temettuat Defteri Kayitlanna Gore

Karaagag-i Yalva^ Kazasmda Sosyal ve Ekonomik

Durum, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman Demirel Uni.,

Isparta, 2000

14. OZYUREK Ercan, 158 Numarali Uluborlu §eriyye

Sicil Defteri ve Bu Sicilin Uluborlu Kent Tarihindeki

Yeri H. 1311-1313 (1890-1892), Yiiksek Lisans Tezi,

Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2002

15. UZAL Fatma Hilal, Anadolu Sel9uklu Devleti ve

Beylikler D5neminde Uluborlu, Yiiksek Lisans Tezi,

Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2006

16. SONGUN Giilden, 10120 Numarali Temettuat

Defterine Gore Atabey Kazasmm Sosyal ve Ekonomik

Durumu (1844-1845), Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman

Demirel Uni., Isparta, 2006

17. KAYHAN Mustafa Kazim, Temettiiat Defteri erine

Gore XIX. Yiizyil Ortalarmda Barla'nm Sosyo

Ekonomik Yapisi, Yiiksek Lisans Tezi, Siileyman

Demirel Uni., Isparta, 2006

18. YE§iL Tahsin, 9930 Numarali Temettuat Defterine

G5re XIX. Yiizyilm Ortalannda Egirdir'in Koylerinin

Sosyal ve Ekonomik Yapisi, Yiiksek Lisans Tezi,

Siileyman Demirel Uni., Isparta, 2006

201



19. ERSAL Mehmet, Isparta tli Senirkent il9esi Ulugbey

Beldesinde Ale\dlik, Yiiksek Lisans Tezi, CeM Bayar

Uni.,Manisa, 2005

20. TURAN Tiilin, Isparta Kiiltiir Tarihinden Bir Kesit:

Isparta HaUcevi ve Faaliyetleri (1933-1969), Yiiksek

Lisans Tezi, SelgukUni., Konya, 2004

21. §AMAN Nermin, Isparta ve ^evresindeki Beylikler-

Selfuklular Donemi Yapilan, Doktora Tezi, Hacettepe

Uni., Ankara, 1993

22. ONGOREN Re§at, XVI. Asirda Anadolu'da Tasavvuf,

Doktora Tezi, Marmara Uni., Istanbul, 1996

23. YILMAZ Necdet, XVII. Asirda Anadolu'da Tasavvuf,

Doktora Tezi, Marmara Uni., Istanbul, 2000

24. KUCUK, Sezai, XIX. Asirda Mevlevilik ve

Mevleviler, Doktora Tezi, Istanbul, 2000

25. ALTUNTA§ Ibrahim, Yeni^eri Ocagi'nm

Kaldinlmasmdan Sonra Bekta§i Tekkeleri ve Osmanli

Yonetimi, OU., Eski§ehir, 2005

202



Makaleler

1. OLMEZ Filiz Nurhan, GOKMEN §irin, Isparta 11

Merkezi'nde Bulunan Tiirbeler

2. ERDEM ilhan, XIII. Asm Ikinci Yansi ile XIV. Asm Ilk

Yansi Arasinda Goller Bolgesinin Siyasi, Iktisadi ve

Kiilturel Vaziyetine Genel Bir Baki§

3. ALDAN Mehmet, Isparta

4. TUTUNCiJ A. Turabi, Halil Hamid Pa§a Vakfiyesi ve

Isparta Kiitiiphanesi

5. KAYA Kemal, Tanzimattan Once Belediye Hizmetleri

6. YAMAN Bahattin, Isparta' da bir Mezarta§i ve

Hatirlattiklan

Sozliik ve Ansiklopediler

1

.

GiJNGOR Nuri, Egirdir Ansiklopedisi

2. Evliyalar Ansiklopedisi

3. EMECEN Feridun, Isparta, TDV Islam Ansiklopedisi

203



4. TUNCEL Metin, Egridir, TDV Islam Ansiklopedisi

5. KOFOGLU Said, Hamidogullari, TDV Islam

Ansiklopedisi

6. DURUKAN Aynur, Ertoku§ Kiilliyesi, TDV Islam

Ansiklopedisi

7. SUREYYA Mehmed, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfi

Yurt Yayinlari, Istanbul, 1996

8. KIEL, Hedda Reindl, Mesih Pa§a, TDV Islam

Ansiklopedisi

9. BEREKE Abdiilfettah Abdullah, Hakim et-Tirmizi,

TDV islam Ansiklopedisi

10. AFYONCU Erlian,Rustem Pa§a, TDV Islam

Ansiklopedisi

1 1. TANERi Aydin, Ertoku§, Islam Ansiklopedisi TDV

12. PAKALIN Mehmet Zeki, Osmanli Tarih Deyimleri ve

Terimleri SSzliigu

13. ONGOREN Re§at, Safeviyye, TDV Islam

Ansiklopedisi

14. KARA Mustafa, Emir Buhari, TDV Islam

Ansiklopedisi

204



Web

1. http://193.140.255.il/teziic/tez.htm

2. http://www.senirkentyukselis.com/

3. http://mustafakuscu.com/

4. http://www.yalvac.bel.tr/

5. www.ispartaya.com/

6. www.w3.sdu.edu.tr/

7. www.isparta.gov.tr/

8. www.savkasabasi.com/

9. www, akademiktarih.com/

10. http://www.haber37.gen.tr/

11. www.sakader.com

12. www.archive.org

13. www.kenthaber.com

205


